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                          Ν.Π.Δ.Δ. 
 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 
Ταχ. Κώδικας: 11526 
Πληρ. : Α. Βακαλόπουλος  
Τηλ. : 210 6971564 
Φαξ : 210 6971629 
e-mail : avakalopoulos@efet.gr 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων 
ζωικής προέλευσης 

Σκοπός 
      Το παρόν έγγραφο αφορά στην εναρμόνιση των αρχών αδειοδότησης σε ένα 
πρότυπο έκδοσης αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής 
προέλευσης, η αδειοδότηση των οποίων ανήκει στο πεδίο εφαρμογής των 
Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004, 853/2004, 854/2004 και στην αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ.                                                                                                                
      Είναι ανάγκη το περιεχόμενο των αδειών λειτουργίας να αποτυπώνεται με ενιαίο 
τρόπο, με ορθότητα και πληρότητα, ως προς την δραστηριότητα των επιχειρήσεων, 
την νομική βάση που διέπει την λειτουργία τους και τους αποδέκτες.  
 

• τεμαχισμού κρέατος,  

Πεδίο Εφαρμογής 
      Το παρό ν έγγραφο εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης 
για τις οποίες απαιτείται έγκριση ή καταχώρηση και ασκούν αυτοτελώς ή σε 
συνδυασμό μια ή περισσότερες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αποτυπώνονται 
στις άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με τους ορισμούς των σχετικών κανονισμών.    
 
α) Στον τομέα  του κρέατος περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις:   

- να αναφέρεται το είδος του επεξεργαζόμενου κρέατος

• παραγωγής κιμά και παρασκευασμάτων αυτών 

 (π.χ. βόειο, χοίρειο, 
πουλερικών) 

• παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας  
• παραγωγής μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος  
• παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών 
• παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου 
• παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων 

- για τις παραπάνω επιχειρήσεις που ασκούν μια ή περισσότερες 
δραστηριότητες να εκδίδεται μια ενιαία άδεια

 Αθήνα, 08-03-2011 

 στην οποία θα αναφέρονται 

 Αριθ. Πρωτ.: 3666 

ΠΡΟΣ:  1. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

                   Δ/νσεις Κτηνιατρικής 
                  Έδρες Περιφερειών             

      2. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας  &      
                   Κτηνιατρικής    
                   Τμήματα Κτηνιατρικής 
                   Έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων  

 
   ΚΟΙΝ:    Περιφερειακές Διευθύνσεις  ΕΦΕΤ  
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όλες

 
β) Στον τομέα  των αλιευμάτων περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις:   

 οι δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν αυτές αντιπροσωπεύονται από 
διαφορετικούς κωδικούς έγκρισης.  

• επεξεργασίας αλιευμάτων 
- στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνεται και η δραστηριότητα της 

παρασκευής αλιευτικών προϊόντων

• μεταποίησης  αλιευτικών προϊόντων,  

 όπως π.χ. σούσι, σουρίμι. Τα 
συγκεκριμένα παραγόμενα προϊόντα θα πρέπει να αναφέρονται 
συμπληρωματικά στην άδεια λειτουργίας επεξεργασίας αλιευμάτων.       

- να  προσδιορίζεται το είδος της επεξεργασίας

- στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνεται και η δραστηριότητα της 

: αλιπάστωση, κάπνιση, 
θερμική επεξεργασία  

παραγωγής διατηρημένων αυγών ιχθύων

• πλοίων-εργοστασίων 

 και θα πρέπει να αναφέρεται 
συμπληρωματικά στην άδεια λειτουργίας μεταποίησης αλιευμάτων 

 
γ) Στον τομέα  του γάλακτος περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις:   

• παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων  
- να αναφέρονται τα είδη των παραγόμενων προϊόντων: γάλα, τυριά ανά 

κατηγορία - μαλακά, σκληρά, ημίσκληρα, ανακατεργασμένα, 
τυρογάλακτος - (τα τυριά ΠΟΠ να αναφέρονται με την ονομασία 

- παραγωγής προϊόντων, όπως ορός γάλακτος, πρωτεΐνες γάλακτος κ.τ.λ. 

τους) 
γιαούρτι, επιδόρπια, βούτυρο, άλλα προϊόντα (με την ονομασία τους) 

• παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων  
• παραγωγής παγωτών 

- να αναφέρεται αν χρησιμοποιείται νωπό γάλα ως πρώτη ύλη, οπότε 
απαιτείται έγκριση της εγκατάστασης  

 
δ) Στον τομέα των αυγών περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις:   

• παραγωγής προϊόντων αυγών 
• επεξεργασίας αυγών 

- αφορά εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στο βάψιμο και το 
βράσιμο / αποκελύφωση αυγών για περαιτέρω χρήση από τις επιχειρήσεις 
τροφίμων    

 
ε) Λοιπές Εγκαταστάσεις 

• παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών 
• παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών (catering), πίτσας, σάντουιτς και 
προϊόντων ζύμης με δραστηριότητα μεταπώλησης 
• παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα 
• που παράγουν σούπες, σάλτσες και που έχουν χρησιμοποιήσει εκχυλίσματα 
ζωικών προϊόντων 
• ανασυσκευασίας (με προσδιορισμένο το είδος του ζωικού τροφίμου π.χ. 
ανασυσκευασίας τυριών) 

 
      Προκειμένου να τηρείται ένα ενιαίο πρότυπο  σύνταξης αδειών λειτουργίας, στο 
παράρτημα του παρόντος εγγράφου παρατίθενται υποδείγματα χορήγησης άδειας 
λειτουργίας με βάση το υς τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων, το νομικό 
πλαίσιο που διέπει κάθε τομέα και τους αποδέκτες που θα έχει σε κάθε περίπτωση η 
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άδεια λειτουργίας. Επιπλέον, παρατίθενται υποδείγματα τροποποίησης και 
αναστολής/ανάκλησης αδειών λειτουργίας.  
 
 

 Η αναφορά στους κανονισμούς της Ε.Ε. είναι απαραίτητη, διότι διασφαλίζεται η 
ισχύς της άδειας λειτουργίας και σε ενδεχόμενες αλλαγές της αντίστοιχης εθνικής 
νομοθεσίας που εκδόθηκε σε εφαρμογή της κοινοτικής (αποφάσεις και προεδρικά 
διατάγματα).  

Διευκρινίσεις - Παρατηρήσεις 
 
Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο: 

 
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας μιας εγκατάστασης απαιτείται σε 
περίπτωση: 

• αλλαγής επωνυμίας  ή/και   μεταβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος  
• αύξησης της δυναμικότητας  
• αλλαγής της δραστηριότητας  
• επέκτασης της δραστηριότητας  
• αλλαγής νομοθεσίας ως προς τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας της 

επιχείρησης 
 
Διευκρινίζονται τα εξής: 
 Δεν απαιτείται επανέγκριση

 

 της επιχείρησης σε περίπτωση τροποποίησης της 
άδειας λειτουργίας, εκτός αν πρόκειται για εγκαταστάσεις που η επέκταση 
δραστηριότητας και παραγωγής προϊόντων απαιτεί ξεχωριστό αριθμό έγκρισης.  
Απαιτείται επιτόπιος έλεγχος για την αξιολόγηση της τήρησης των υγειονομικών 
απαιτήσεων της κείμενης νο μοθεσίας πριν την τροποποίηση της άδειας 
λειτουργίας στην περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας

 Απαιτείται η ολοκλήρωση της τροποποίησης των αδειών λειτουργίας όλων των 
εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης λόγω αλλαγής νομοθεσίας και η 
συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών της Ε.Ε. Διότι, όπως 
είναι αυτονόητο, η συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών με νομικό 
πλαίσιο που έχει καταργηθεί δεν συνάδει με τον επίσημο έλεγχο τους από τις 
αρμόδιες αρχές.  

 (για τη διαπίστωση 
της καταλληλότητας των υποδομών, της πρόβλεψης της νέας δραστηριότητας στο 
σύστημα HACCP, της ενδεχόμενης λήψης μέτρων πρόληψης πρόσθετων 
κινδύνων).  

 
Όσον αφορά στην αναστολή/ανάκληση των αδειών λειτουργίας: 
 Η αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, οπότε και της έγκρισης μιας 

εγκατάστασης, αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου με βάση την 
σοβαρότητα των ευρημάτων της επιθεώρησης (γνώση των οποίων λαμβάνει, σε 
κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος της επιχείρησης), ή από τον υπεύθυνο της 
επιχείρησης λόγω παύσης λειτουργίας της για ιδιωτικούς λόγους.  

 Η αναστολή έχει προσωρινό χαρακτήρα

 Μετά από κάθε απόφαση αναστολής ή ανάκλησης έγκρισης επιχείρησης από τον 
ΕΦΕΤ, θα πρέπει να γίνεται άμεσα αναστολή ή ανάκληση και της άδειας 
λειτουργίας από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία..  

 και γίνεται, όταν ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης μπορεί να εγγυηθεί ότι θα απο καταστήσει τις ελλείψεις σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή δεν θα λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό 
διάστημα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
1α. Στον τομέα του 

 
 
 

κρέατος 
 

 
 
  
 
   
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης …………………………… 

(επιλέγεται μια ή περισσότερες δραστηριότητες όπως περιγράφονται στην 
ενότητα «πεδίο εφαρμογής» του παρόντος εγγράφου).    

             
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και άλλες 
διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Αυτοδιοικητικής Αρχής στην 
αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η έκδοση της άδειας και η λειτουργία της 
επιχείρησης.     

2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης. 

4. Τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίο υ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προ ορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

5. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών 
κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

6. Την ΚΥΑ 15523/2006 «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 

7. Το Π.Δ. 79/2007 «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των 
κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

8. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και 

 
Στοιχεία 

Εκδίδουσας 
Αρχής 

 

Τόπος έκδοσης 
Αριθ. Πρωτοκόλλου 

 
Πίνακας  

Αποδεκτών 
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άλλους κανονισμούς σε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού, εφόσον απαιτείται 
σε κάποιες περιπτώσεις. 

9. Το Π.Δ. 211/2006 «περί συμπληρωματικών μέτρων εκτέλεσης του 
κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002». 

10. Την υπ’ αριθ…………….. απόφαση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

11. Τον φάκελο  καθώς και λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία για την λειτουργία της 
επιχείρησης.  

12. Την υπ’ αριθ…………….αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 
13. Την υπ’ αριθ. εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής που 

εκδίδει την άδεια.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση:  
- τεμαχισμού κρέατος (βόειου,  ή/και χοίρειου, ή/και πουλερικών), ή/και 
- παραγωγής κιμά ή/και παρασκευασμάτων αυτών, ή/και  
- παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας,  ή/και 
- παραγωγής μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος, ή/και 
- παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών, ή/και  
- παραγωγής ζελατίνης και κολλαγόνου, ή/και  
- παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων 
με τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Εμπορική επωνυμία: (διακριτικός τίτλος αν υπάρχει) 
Διεύθυνση: Οδός (αν υπάρχει), ΤΚ, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος,  Περιφερειακή 
Ενότητα, Περιφέρεια κλπ.  
Δυναμικότητα:  

  
Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί μ άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.   
 
Η άδεια ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους όρους 
που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 

 

Σφραγίδα                                                                           Υπογραφή εκδίδουσας αρχής 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

• Την Κεντρική.Υπηρεσία του ΕΦΕΤ ή/και την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

• Τον ενδιαφερόμενο.  
• Την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Περιφέρειας. 
• Την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η 

επιχείρηση.  
• Τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ).  
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1β. Στον τομέα των 

 
 
 

αλιευμάτων 
 

 
 
  
 
   
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης …………………………… 

(επιλέγεται μια ή περισσότερες δραστηριότητες όπως περιγράφονται στην 
ενότητα «πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου)    

             
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και άλλες 
διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Αυτοδιοικητικής Αρχής στην 
αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η έκδοση της άδειας και η λειτουργία της 
επιχείρησης.     

2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης. 

4. Τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προ ορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

5. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών 
κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

6. Την ΚΥΑ 15523/2006 «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 

7. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και 
άλλους κανονισμούς σε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού, εφόσον απαιτείται 
σε κάποιες περιπτώσεις. 

8. Το Π.Δ. 211/2006 «περί συμπληρωματικών μέτρων εκτέλεσης του 
κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002». 

9. Την υπ’ αριθ…………….. απόφαση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 1

                                                
1 Για τις εγκαταστάσεις πλοία-εργοστάσια δεν ισχύει η συγκεκριμένη απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων 

. 

 
Στοιχεία 

Εκδίδουσας 
Αρχής 

 

Τόπος έκδοσης 
Αριθ. Πρωτοκόλλου 

 
Πίνακας  

Αποδεκτών 
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10. Τον φάκελο  καθώς και λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία για την λειτουργία της 
επιχείρησης 

11. Την υπ’ αριθ…………….αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 
12. Την υπ’ αριθ. εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής που 

εκδίδει την άδεια.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση:  
- επεξεργασίας αλιευμάτων (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων, όπως σούσι, 

σουρίμι) 
- μεταποίησης  αλιευτικών προϊόντων  (αλιπάστωση, ή/και κάπνιση, ή/και θερμική 

επεξεργασία) και συμπεριλαμβανομένων των διατηρημένων αυγών ιχθύων 
- πλοίου-εργοστασίου 
με τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Εμπορική επωνυμία: (διακριτικός τίτλος αν υπάρχει) 
Διεύθυνση: Οδός (αν υπάρχει), ΤΚ, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος,  Περιφερειακή 
Ενότητα, Περιφέρεια κλπ.  
Δυναμικότητα:  

  
Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί μ άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.   
   
Η άδεια ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους όρους 
που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 

 

Σφραγίδα                                                                           Υπογραφή εκδίδουσας αρχής 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

• Την Κεντρική.Υπηρεσία του ΕΦΕΤ ή/και την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

• Τον ενδιαφερόμενο.  
• Την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Περιφέρειας. 
• Την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η 

επιχείρηση. 
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1γ. Στον τομέα του 

 
 
 

γάλακτος 
 

 
 
  
 
   
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης …………………………… 

(επιλέγεται μια ή περισσότερες δραστηριότητες όπως περιγράφονται στην 
ενότητα «πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου)    

             
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και άλλες 
διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Αυτοδιοικητικής Αρχής στην 
αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η έκδοση της άδειας και η λειτουργία της 
επιχείρησης.     

2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης. 

4. Τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίο υ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προ ορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

5. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών 
κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

6. Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής για θέσπιση 
μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004.  
- 

7. Την ΚΥΑ 15523/2006 «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 

μόνο όταν έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 
για τα τρόφιμα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά.   

8. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και 
άλλους κανονισμούς σε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού, εφόσον απαιτείται 
σε κάποιες περιπτώσεις. 

 
Στοιχεία 

Εκδίδουσας 
Αρχής 

 

Τόπος έκδοσης 
Αριθ. Πρωτοκόλλου 

 
Πίνακας  

Αποδεκτών 
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9. Το Π.Δ. 211/2006 «περί συμπληρωματικών μέτρων εκτέλεσης του 
κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002». 

10. Την υπ’ αριθ…………….. απόφαση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

11. Τον φάκελο  καθώς και λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία για την λειτουργία της 
επιχείρησης. 

12. Την υπ’ αριθ…………….αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 
13. Την υπ’ αριθ. εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής που 

εκδίδει την άδεια.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση:  
• παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων, 

όπως ορός, πρωτεΐνες γάλακτος)  
• παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων, ή/και  
• παραγωγής παγωτών (από μεταποιημένο γάλα) ή (από νωπό γάλα) με τα 

παρακάτω στοιχεία: 
 
Εμπορική επωνυμία: (διακριτικός τίτλος αν υπάρχει) 
Διεύθυνση: Οδός (αν υπάρχει), ΤΚ, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος,  Περιφερειακή 
Ενότητα, Περιφέρεια κλπ.  
Παραγόμενα προϊόντα: Γάλα, ή/και τυριά μαλακά, ή/και ημίσκληρα, ή/και 
σκληρά, ή/και τυρογάλακτος, ή/και αλοιφώδη ή/και ανακατεργασμενα ή/και τυριά 
ΠΟΠ (π.χ. φέτα, γραβιέρα Κρήτης, μανούρι κλπ), ή/και γιαούρτι, ή/και επιδόρπια, 
ή/και βούτυρο, ή/και μη γαλακτοκομικά προϊόντα, ή παγωτό, κλπ.   
Δυναμικότητα:  

  
Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί μ άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.   
   
Η άδεια ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους όρους 
που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 

 

Σφραγίδα                                                                           Υπογραφή εκδίδουσας αρχής 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

• Την Κεντρική.Υπηρεσία του ΕΦΕΤ  
• Τον ενδιαφερόμενο.  
• Την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Περιφέρειας. 
• Την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η 

επιχείρηση. 
• Τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)  
• Τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 

(ΟΠΕΓΕΠ) εφόσον στην επιχείρηση παράγονται προϊόντα ΠΟΠ.  
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1δ. Στις επιχειρήσεις παραγωγής 

 
 
 

προϊόντων αυγών 
 

 
 
  
 
   
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης  

- παραγωγής προϊόντων αυγών,  ή/και 
- επεξεργασίας αυγών     

             
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και άλλες 
διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Αυτοδιοικητικής Αρχής στην 
αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η έκδοση της άδειας και η λειτουργία της 
επιχείρησης.     

2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης. 

4. Τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προ ορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

5. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών 
κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

6. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1020/2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 
Συμβουλίου. 

7. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 5 8 9 /2 0 0 8  της Επιτροπής για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά 
με τις προδιαγραφές εμπορίας αυγών. 

8. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1237/2007 της Επιτροπής όσον αφορά στη διάθεση 
στην αγορά αυγών από σμήνη ωοπαραγωγών ορνίθων που έχουν προσβληθεί 
από σαλμονέλλα. 

9. Την ΚΥΑ 15523/2006 «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 

10. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και 

 
Στοιχεία 

Εκδίδουσας 
Αρχής 

 

Τόπος έκδοσης 
Αριθ. Πρωτοκόλλου 

 
Πίνακας  

Αποδεκτών 
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άλλους κανονισμούς σε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού, εφόσον απαιτείται 
σε κάποιες περιπτώσεις. 

11. Το Π.Δ. 211/2006 «περί συμπληρωματικών μέτρων εκτέλεσης του 
κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002». 

12. Την υπ’ αριθ…………….. απόφαση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

13. Τον φάκελο  καθώς και λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία για την λειτουργία της 
επιχείρησης. 

14. Την υπ’ αριθ…………….αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 
15. Την υπ’ αριθ. εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής που 

εκδίδει την άδεια.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση:  
• παραγωγής προϊόντων αυγών ή/και 
• επεξεργασίας αυγών     

με τα παρακάτω στοιχεία: 
   
Εμπορική επωνυμία: (διακριτικός τίτλος αν υπάρχει) 
Διεύθυνση: Οδός (αν υπάρχει), ΤΚ, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος,  Περιφερειακή 
Ενότητα, Περιφέρεια κλπ.  
Δυναμικότητα:  

  
Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί μ άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.   
   
Η άδεια ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους όρους 
που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 

 

Σφραγίδα                                                                           Υπογραφή εκδίδουσας αρχής 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

• Την Κεντρική.Υπηρεσία του ΕΦΕΤ  
• Τον ενδιαφερόμενο  
• Την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Περιφέρειας 
• Την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η 

επιχείρηση. 
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1ε. Στις λοιπές

 
 
 

 επιχειρήσεις  
 

 
 
  
 
   
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης …………………. 
(επιλέγεται η δραστηριότητα από τον κατάλογο των λοιπών επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη παράγραφο της ενότητας «πεδίο εφαρμογής»| του 
παρόντος εγγράφου).    
 
             

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και άλλες 
διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Αυτοδιοικητικής Αρχής στην 
αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η έκδοση της άδειας και η λειτουργία της 
επιχείρησης.     

2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης. 

4. Τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίο υ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προ ορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

5. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών 
κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

6. Την ΚΥΑ 15523/2006 «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 

7. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και 
άλλους κανονισμούς σε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού, εφόσον απαιτείται 
σε κάποιες περιπτώσεις2

                                                
2  Ο κανονισμός (ΕΚ) 1774/2002 και το Π.Δ. 211/2006 δεν αφορούν τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
προϊόντων ζύμης και ανασυσκευασίας.  

. 

 
Στοιχεία 

Εκδίδουσας 
Αρχής 

 

Τόπος έκδοσης 
Αριθ. Πρωτοκόλλου 

 
Πίνακας  

Αποδεκτών 
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8. Το Π.Δ. 211/2006 «περί συμπληρωματικών μέτρων εκτέλεσης του 
κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002». 

9. Την υπ’ αριθ…………….. απόφαση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

10. Τον φάκελο  καθώς και λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία για την λειτουργία της 
επιχείρησης.  

11. Την υπ’ αριθ…………….αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 
12. Την υπ’ αριθ. εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής που 

εκδίδει την άδεια.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση παραγωγής:  
• κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών 
• μαγειρεμένων φαγητών (catering) με δραστηριότητα μεταπώλησης, ή/και  

σάντουιτς, πίτσες, προϊόντα ζύμης κλπ. 
• παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα 
• που παράγουν σούπες, σάλτες και χρησιμοποιούν εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων 
• ανασυσκευασίας ζωικών τροφίμων 
με τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Εμπορική επωνυμία: (διακριτικός τίτλος αν υπάρχει) 
Διεύθυνση: Οδός (αν υπάρχει), ΤΚ, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος,  Περιφερειακή 
Ενότητα, Περιφέρεια κλπ.  
Δυναμικότητα:  

  
Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί μ άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.   
 
 Η άδεια ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους όρους 
που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 

 

Σφραγίδα                                                                           Υπογραφή εκδίδουσας αρχής 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

• Την Κεντρική.Υπηρεσία του ΕΦΕΤ  
• Τον ενδιαφερόμενο  
• Την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Περιφέρειας 
• Την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η 

επιχείρηση. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

 
 
 

Η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ακολουθεί το πρότυπο και το περιεχόμενο ως 
προς την περιγραφή της δραστηριότητας, την νομική βάση και τους αποδέκτες που 
αναγράφεται στα παραπάνω υποδείγματα ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης.    
 
 

 
 
  
 

 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης λόγω

1. αλλαγής επωνυμίας  ή/και   μεταβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος  

 (επιλέγεται μια 
από τις παρακάτω περιπτώσεις):    

2. αύξησης της δυναμικότητας  
3. αλλαγής της δραστηριότητας  
4. επέκτασης της δραστηριότητας  
5. αλλαγής νομοθεσίας ως προς τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας της 

επιχείρησης. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 

• η μέχρι τούδε ισχύουσα άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

Η νομική βάση της τροποποίησης μιας άδειας λειτουργίας είναι ή ίδια με αυτή που 
αναφέρεται στα παραπάνω υποδείγματα χορήγησης άδειας λειτουργίας για την 
αντίστοιχη κατηγορία επιχείρησης.   
Θα πρέπει  να αναφέρονται:  

• η αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης 
• η εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής που εκδίδει την 

άδεια για την τροποποίηση της ισχύουσας άδειας λειτουργίας  
- Εισηγητική έκθεση απαιτείται για κάθε περίπτωση τροποποίησης άδειας 

λειτουργίας μιας εγκατάστασης, εκτός αν πρόκειται για μεταβολή 
επωνυμίας, ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή αλλαγής νομοθεσίας.          

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση ……………………… 
(περιγράφεται η δραστηριότητα και όπου απαιτείται τα παραγόμενα προϊόντα, όπως 
στα παραπάνω υποδείγματα χορήγησης άδειας λειτουργίας, ανάλογα με τον τύπο της 
επιχείρησης)  
 

 
Στοιχεία 

Εκδίδουσας 
Αρχής 

 

Τόπος έκδοσης 
Αριθ. Πρωτοκόλλου 

 
Πίνακας  

Αποδεκτών 
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Τα στοιχεία της επιχείρησης μετά την τροποποίηση είναι: 
 
Εμπορική επωνυμία: (διακριτικός τίτλος αν υπάρχει) 
Διεύθυνση: Οδός (αν υπάρχει), ΤΚ, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος,  Περιφερειακή 
Ενότητα, Περιφέρεια κλπ.  
Κωδικός αριθμός έγκρισης: 
Παραγόμενα προϊόντα: (όπου απαιτείται) 
Δυναμικότητα:  

  
Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.   
   
Η άδεια ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους όρους 
που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 

 

Σφραγίδα                                                                           Υπογραφή εκδίδουσας αρχής 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, όπως στο αντίστοιχο υπόδειγμα χορήγησης 
άδειας λειτουργίας. 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

 
 
 

 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

 
 
  
 

 
ΘΕΜΑ: Αναστολή ή ανάκληση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης λόγω:

- μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

  

- λόγω παύσης λειτουργίας  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη:  

• η μέχρι τούδε ισχύουσα άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

Η νομική βάση της αναστολής/ανάκλησης μιας άδειας λειτουργίας είναι ή ίδια με 
αυτή που αναφέρεται στα παραπάνω υποδείγματα χορήγησης άδειας λειτουργίας για 
την αντίστοιχη κατηγορία επιχείρησης.   
Θα πρέπει  να αναφέρονται επιπλέον:  

• η εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Αυτοδιοικητικής Αρχής που εκδίδει την 
άδεια για αναστολή ή ανάκληση της ισχύουσας άδειας λειτουργίας.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την αναστολή / ανάκληση της άδειας λειτουργίας στην εγκατάσταση …………. 
(περιγράφεται η δραστηριότητα και όπου απαιτείται τα παραγόμενα προϊόντα, όπως 
στα παραπάνω υποδείγματα χορήγησης άδειας λειτουργίας, ανάλογα με τον τύπο της 
επιχείρησης)  
 
με τα παρακάτω στοιχεία:    
 
Εμπορική επωνυμία: (διακριτικός τίτλος αν υπάρχει) 
Διεύθυνση: Οδός (αν υπάρχει), ΤΚ, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος,  Περιφερειακή 
Ενότητα, Περιφέρεια κλπ.  
Κωδικός αριθμός έγκρισης: 
Παραγόμενα προϊόντα: (όπου απαιτείται) 
Δυναμικότητα: 

  
 
Σφραγίδα                                                                           Υπογραφή εκδίδουσας αρχής 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, όπως στο αντίστοιχο υπόδειγμα χορήγησης 
άδειας λειτουργίας. 

 
Στοιχεία 

Εκδίδουσας 
Αρχής 

 

Τόπος έκδοσης 
Αριθ. Πρωτοκόλλου 

 
Πίνακας  

Αποδεκτών 
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                                                                Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ  

 

 

                                                                                Τιμολέων Ράλλης 

                                                             Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 
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