
ΛΙΤΙϋΛΟΠΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ττι τ:7 σχεΒίου νόμου «ο·:! ίΒρΰσεως Σφαγείων 
καί Π τηνοσφαγείων».

Προς την Βουλήν τών 'Ε/.λήνων

Μέ·/:'. τού έτους 1971 φορείς ·ήί ίΒρΰσεως καί λειτουρ- 
-αναέί είΒους Σι αγείων εν τή Χώρα ήσαν οι Δήμο: και 

αί Κοινότητες.
y.j -ή- ;·/.;όαεως τού Χ.Α. 1005/71 ««—ερt ίΒρΰσεως 

Σ;α·'ϊίων καί Π τηνοσφαγείων» άτεσκοτείτο. άφ" ενός μεν

νομικής βιωσιμότητες y.a! •η;
χνικής.

I · -ν · γ. ' _ -π/.5ί*/.ωτ£2θν tcj ώς ir/ω
ν. έν είς καί τοιοΰτων τών βιομηχανιών κρέατος 

καί ίίτηνοσφαγείων. toς κα: Βιά την έτεκτασιν τών εν λει- 
τουσγία τοιοΰτων Βΰναται νά χορηγηθούν εγκρίσεις σκοπιμό
τητες:

α^ 'Α'ττό τών οικείων Νομαρχών, κατότιν γνωμοΒοτησεως 
Έτιτροτής άτοτελουμένης έκ τών Προϊσταμένων τής Αιευ- 
ϋΰνσεως Κτηνιατρικής, τής Δ/νσεως Γεωργίας καί τής Τε- 
χνεκής 'Υπηρεσίας Δήμων καί Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) της 
οικείας Νομαρχίας, τροκειμένου ττερί Σφαγείων Βυναμικό- 
τητος μέχρις 800 τόννων έτησίας παραγωγής κρέατος ή 
Πτηνοτφογείων Βυναμικότητος μέχρι 1.000 σφαζομένων όρ- 
ν.ϋοειοών ώριαιως.

β) Ύτό τού 'Υφαντουργού τής οικείας Περιφερειο .ής Διοι- 
κήτεως Βι' άτοφάσεώς αυτού έκΒιΒομένης κατότιν γνωμοΒο- 
τήτεως Έτιτροτής άτοτελουμένης εκ τών Δ/ντών Κτηνια
τρικής καί Γεωργίας τής Έτι-ϋεωρήσεως Γεωργίας, ώς καί 
τού Προϊσταμένου τής Τεχνικής 'Υτηρεσίας Δήμων καί Κοι
νοτήτων τής Νομαρχίας τής εορας τής οικείας Περιφερεια
κής Διοικήσεως τροκειμένου τερί Σφαγείων Βυναμικότητος 
801 καί άνω τόννων ετήσιας ταραγωγής κρέατος ή Πτηνο
σφαγείων Βυναμικότητος 1001 καί άνω κεφαλών σφαζομένων 
όρνι-ϋοειΒών ώριαιως.

Διά τής εκίόσεως όμως τού ϋτ’ άρι-3. 241 ν. Β/τος «τερί 
καταργήσεως τών Π εριφερειακών Διοικήσεων καί ρυύμίσεως 
τών έσ αυτής τροκυττό·/των ζητημάτων» τροέκυψεν ή ανάγκη 
προσαρμογής ώρισμένων άρ-ϋρων τού ώς άνω ν. Β/τος 1005/ 
1971 τρός τήν νέαν ιερ αρχικήν Βιαίά-ϋμισιν.

ΕΞ άλλου Βιά την τροώ-ϋησιν ϋτό τού Ύτουργείου τού όλου 
προγράμματος ίΒρΰσεως καί λειτουργίας Βιομηχανικών Σφα
γείων ώς καί μεγάλων καί μικρών Βημοτικών τοιοΰτων. έλή- 
τϋη ϋτ όψιν σχετική έκ-ϋεσις έμτειρογνωμόνων τού FAO 
α τρόόλεψιν έτασφαλίσεως βιωσιμότητες εις αυτά Βιά τής 
Βιακοτής λειτουργίας τών τεταλαιωμένων καί μη τληροΰντων 
τάς συγχρόνους άταιτήσεις Σφαγείων ή τουλάχιστον τού τε- 
ριορισμού τών τελευταίων εις την έςυτηρέτησιν τών αναγκών 
τοτικής καί μόνον καταναλώσεως.

Προέκυψεν ό-ϋεν έτιτακτική ανάγκη έκΒόσεως τού ταρόν- 
τος νομού όστις σναλυτικώτερον έχει ώς κάτω·3ι:

Διά τού άρ-ϋρου I: Π αρέχεται τό Βικαίωμα ίΒρΰσεως Σφα
γείων καί Πτηνοσφαγείων οίασΒήτοτε Βυναμικότητος τλήν 
τών Αήμων καί Κοινοτήτων καί εις τά οίαΒήτοτε φυσικά ή 
• οεικά τρόσωτα ώς καί εις Τρατέζας.

Αιά τού άρ-ϋρου 2 ορίζεται ότι:

αναγκας τής τοτικής καταναλώσεως. έφ’ όσον αΐ τεριοχαί 
-εν Βΰνανται νά έΞυτηρετη-ϋοϋν εϋχερώς κα! οίκονομικώς ύτο
•ών ττροίλετομένων ϋτό τού τϊονράυ,αατος τού ΎτουσγείουV · * - · *αγείων.

β· Αιά τήν ϊΒρυσιν μεγαλυτέρας Βυναμικότητος Σφαγείων 
καί Πτηνοσφαγείων τρός έξυτηρέτητιν αναγκών εύρυτέρων 
περιοχών τής Χώρας τροόλέτεται ότως ή άΒεια σκοτιμό
τητος χορηγήται ύτό τού Υπουργού Γεωργίας. ^ __ | ^

Αιά τού άρ-ϋρου 3: Προίλέτεται ή έκΒοσις τροεΒρικών
Βιαταγμάτων εκΒιΒομένων τροτάσει τών Υπουργών Γεωργίας 
καί Εσωτερικών, Βι ών ·ϋά ρυ-ϋμιζωνται οι όρο: και at τρού- 
το-ϋέσεις χορηγήσεως άοείας σκοτιμότητος ίΒρΰσεως Σφα
γείων καί Πτηνοσφαγείων εν γένει ώς και αι λεττομερειαι 
χορηγήσεως. τροτοτοιήσεως καί άνακλήσεως άοείας λειτουρ
γίας καί τά τών εσωτερικών κανονισμών τούτων.

Αιά τού άρ-ϋρου 4: ορίζεται ότι εΞαιρούντα: τής εφαρμο
γής τού ταρόντος αί χοιροτροφικαί ΐτιχειρήσεις αΐ ΪΒρυ-ϋεισα: 
Βυνάμει τού Χ.Α. 43/1968.

Αιά τού άρ-ϋρου 5: Βρίζεται ότι άτό τής ισχύος τού ταρόν
τος Νόμου ταύουν ισχύουσαι αί αΒειαι σκοτιμότητος ίΒρΰσεως 
Σφαγείων καί Πτηνοσφαγείων αί χορηγη-ϋεισαι βάσει τού 
Ν.Α. 1095/71. έφ' όσον ταρήλ-ϋεν έτος άτό τής χορηγήσεώς 
των καί ίέν έγένετο έναρΞ'·ϊ τών εργασιών ίΒρΰσεως τής μο- 
νάοος.

Αιά τού άρ-ϋρου 6: Παρέχεται ή Βυνατότης εις τον Υπουρ
γόν Γεωργίας ότως Βι" άτοφάσεώς του άταγσρεΰη τήν σφαγήν 
ζώων καί ττηνών εις ταλαιά σφαγεία τέραν τών άναγν.αιοΰν- 
των Βιά τήν έςυτηρέτησιν τής τοτικής καταναλώσεως εις τε- 
ριοχάς έν-ϋα τί-ϋενται εις λειτουργίαν σύγχρονα σφαγεία.

Διά τού άρ-ϋρου 7: Καταργεϊται τό Ν.Δ. 1005/71 «τερί 
ίΒρΰσεως Σφαγείων καί Πτηνοσφαγείων».

Διά τού άρ-ϋρου 8: Κα-ϋορίζεται ή έναρςις ισχύος τού τα
ρόντος νόμου, άτό τής Βημοσιεΰσεώς του εις τήν Έφημερίία 
τής Κυίερνήσεως.

Εις αυτό άτοσκοτεί τό ταρόν σχέΒιον Νόμου ότερ έχομεν 
τήν τιμήν νά -ϋέσωμεν ϋτ" όψιν 'Υμών, τρός ψήφισιν.

Έν Ά-ϋήναις τή 25 ’Ιουνίου 1975 

Ο! Ύτουργοί
Έτί τών Εσωτερικών Έ-τί τής Γεωσγίας

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠ. ΙΟΡΑΑΝΟΓΛΟΓ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ϋτ' άρ·.-ϋ. 1005

Περί ίΒρΰσεως Σφαγείων καί Πτηνοσφαγείων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τού Ήμετέρου Ύτουργικού Συμβουλίου, στεφασί- 
σαμεν καί Βιατάσσομεν:

Άρ-ϋρον 1.

Δικαίωμα ίΒρΰσεως Σφαγείων καί Πτηνοσφαγείων. οΐασΒή- 
τοτε Βυναμικότητος, έχουν, τλήν τών Δήμων καί Κοινοτήτων, 
οίαΒήτοτε φυσικά ή νομικά τρόσωτα, έν οίς καί Τράτεζαι.

Άρ-ϋρσν 2.

Διά τήν ϊΒρυσιν Σφαγείων, έν οίς καί τοιοΰτων τών Βιομη
χανιών κρέατος, καί Π τηνοσφαγείων. ώς καί Βιά τήν έτέ- 
κτασιν τών έν λειτουργία τοιοΰτων. άταιτείται ανεξαρτήτως 
τάσης άλλης ύτό τών κειμένων Βιατάςεων τροβλετομένης 
έγκρίσεως, τροηγουμένη άΒεια σ/.οτιμότητος. χορηγούμενη ϋτό:

α) Τού οικείου Νομάρχου. Βι’ άτοφάσεώς αΰτού, έκΒιέομέ- 
νης κατότιν γ-/ωαοΒοτήσεως Έτιτροτής. άτοτελουμένης έκ 
τών Προϊσταμένων τής Δ/νσεως Κτηνιατρικής, τής Α/νσεως 
Γεωργίας καί τής Τεχνικής 'Υτηρεσίας Αήμων κατ Κοινο
τήτων (Τ.Υ.Α.Κ.) τής οικείας Χτομαρχ:ας. τροκειμένου τερί 
Σφαγείων Βυναμικότητος μέχρις 800 τόννων έτησίας ταραγω
γής κρέατος ή Πτηνοσφαγείων Βυναμικότητος μέχρι 1.000 
σφαζομένων ορνι-ύαειΒών ώριαιως.

ί) Τού Ύφυτσυργού τής οικείας Περιφερειακής Αιοική- 
σεως, Βι’ άτοφάσεώς αυτού, έκΒιίομένης, κατότιν γνωμοΒο- 
τήσεως Έτιτροτής, άτοτελουμένης έκ τών Διευθυντών Κτη-
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νιατρικής καί Γεωργίας τής Εζινεωρήσεως Γεωργίας %.xt 
έκ τού Π ροΐστχμένου τής Τεχνικής Γζηρεσιας Δήμων και 
Κοινοτήτων τής Νομαρχίας τής έδρας τής οικείας Περιφε- 
ρειχ/.ής Διοικήσεως. ζροκ.-ειμένου ζερί Σφαγείων δυναμικό
τητες 801 καί άνω τόννων έτητίαςς παραγωγής κρέατος 
ή Π τηνοσφαγείων δυναμικότητος 1001 καί άνω κεφαλών 
σφαζομένων όρνι-δοειδών ώριαίως.

Άρ-δρον 3.
Δ:ά Βασιλικών Διαταγμάτων έκδιδομένων ζροτάσει τών 

"Γζουργών Έδνικής Οικονομίας καί Εσωτερικών, όρίζοντα: 
οι όροι καί αί ζροϋζοδέσεις χορηγήσεως άδειας σκοζιμότη- 
τος καί ίδρύσεως Σφαγείων καί Πτηνοσφαγείων έν γένει, at 
λεζτοαέρειαι χορηγήσεως. τροζοζοιήσεως καί άνακλήσεως 
άδειας λειτουργίας, ώς καί τά των εσωτερικών κχ«Λ»σμών 
τούτων.

Άρ-Spov 4.

Τών διατάξεων τού ζαρόντος έξαιρούνται τά ύζο χοιρο- 
τροφικών έζιχειρήσεων ιδρυόμενα, έζί τή βάσει τών διατά
ξεων τού Ν. Δ/τος 43/19G8 «ζερί κα-δορισμού κινήτρων δ'.ά 
τήν άνάζτυξιν', Χοιροτροφίας Σφαγεία».

τ--------- ----------------- -------Άρ-δρον 5. _____  ___________

Το έδαφων -Δ' τής zap. 1 τού άρ-δρου 21 τού Ν. Δ/τος 
’2888/1954 «ζερί κυρώσεως τού δημοτικού καί κοινοτικού Κω
δικός» καταργείται.

Άρ-δρον 6.

Ή ισχύς τού ζαρόντος άρχεται άζο τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Ά-δήναις τή 11 ’Οκτωβρίου 1971 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί ίδρύτεως Σφαγείων καί Πτηνοσφαγείων.

Άρ-δρον 1.

Δικαίωμα ίδρύσεως Σφαγείων καί Πτηνοσφαγείων, οίασδή- 
ζοτε δυναμικότητες, έχουν, ζλήν τών Δήμων καί Κοινοτήτων, 
οιαδήζοτε φυσικά ή νομικά ζρόσωζα, 'έν οίς καί Τράζεζαι.

Άρ-δρον 2.
- Διά τήν ΐδρυσιν Σφαγείων, έν οίς καί τοιούτων τών βιο
μηχανιών κρέατος καί Πτηνοσφαγείων, ώς καί διά την έζέ- 
κτασιν τών έν λειτουργία τοιούτων. άζαιτείται άνεξαρτήτως 
ζασης άλλης ΰζό τών κειμένων διατάξεων ζροβλεζομένης 
έγκρισεως. ζροηγουμένη άδεια σκοζιμότητος, χορηγουμένη. 
ΰζό :

α) Τού οικείου Νομάρχου δι" άζοφάσεως αυτού έκδιδομένη 
μετά σύμφωνον γνώμην Έζιτροζής, άζοτελουμένης έκ τών 
Προϊσταμένων τών 'Τζηρεσιών Κτηνιατρικής, Γεωργίας καί 

.Τεχνικής 'Γζηρετίας Δήμων καί Κοινοτήτων (ΤΓΔΙν) τής 
οικείας Νομαρχίας, ζροκειμένου ζερί Σφαγείων δυναμικότη
τες μέχσις 800 τόννων έτησίας ζαραγωγής κρέατος ή Πτη- 
νοσφαγειων δυναμικότητος μέχρι 1.000 σφαζομένων ορνιθο
ειδών ώριαίως καί έφ’ όσον ή ίδρυτις χυτών ά’ζοσ/.αζεί νά 
έξυζηρετήση τάς άνάγκας τής εις κρέας κατχ/αλώσεως τού 
τόζου άνεγέρσεώς των.

5; Τού ’Τζουργού Γεωργίας, δι’ άζοφάσεως αυτού, έκδι- 
δομένης κατέζιν γνωμοδοτήσεως Έζιτροζής, άζοτελουμένης 
έκ τών Προϊσταμένων τών Κεντρικών Τζηρεσιών Κτην/κής 
και Ζωικής Παραγωγής τού ’Τζουργείου Γεωργίας καί τής 
Τεχνικής Τζηρεσίας Δήμων καί Κοινοτήτων (ΤΤΔΚ) τού 
Τζουργείου Εσωτερικών, ζροκειμένου ζερί Σφαγείων δυνα
μικότητος 801 καί άνω τόννων έτησίας ζαραγωγής κρέατος 
ή Πτηνοτφαγείων* δυναμικότητες 1001 καί άνω κεφαλών 
σφαζομένων ορνιθοειδών ώριαίως ή έφ’ όσον διά τής ίδρύ
σεως αυτών σκοζεΐται ή έξυζηρέτησις άναγκών καταναλώ- 
σεως εις κρέας ζλειόνων ζεριοχών τού αυτού Νομού ή καί 
άλλων Νομών.

’Ap-Spcv 3.
Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων ζροτάσει τώ 

Γζουργών Γεωργίας καί Εσωτερικών, ορίζοντας οι όροι κ: 
αί ζροϋζο-δέσεις χορηγήσεως άδειας σκοζιμότητος ίδρύσεω 
Σφαγείων καί Πτηνοσφαγείων έν γένει. αί λεζτομέρειαι χι 
ρηγήσεως, τροζοζοιήσεως καί άνακλήσεως άδειας λειτουρ 
γιας. ώς καί τά τών εσωτερικών κανονισμών τούτων.

”Ap-Spov 4.

Αί διατάξεις τού ζαρόντος δέν έφαρμόζονται έζί τών ύζ 
χοιροτροφικών έζιχειρήσεων ίδρυομένων. έζί τή βάσει τώ 
διατάξεων τού Ν.Δ. 43/1968 «ζερί κα-δορισμού κινήτρων δι 
τήν άνάζτυξιν τής χοιροτροφίας», Σφαγείων.

’Ap-Spcv 5.
’Αδεια·, σκοζιμότητος ίδρύσεως Σφαγείων ή Πτηνοσφαγεία 

χορηγη-δεϊσαι κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 1005/71 «ζε 
ίδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» ζαύουν ίσχυουσ: 
■έφ' όσον ζαρήλ-δεν έτος άζο τής χορηγήσεως τής άδειας, 
δέ φορεϋς δέν ζροέβη εις τήν έναρξιν τών έργασιών ίδρύσεα 
τής μονάδες.

'Ap-Spov 6.

‘Αζό τής ένάρξεως λειτουργίας εις ζεριοχήν τινα Σφ 
γειου δυναμικότητες SOI καί άνω τόννων έτησίας ζαράγι 
γής κρέατος ή Πτηνοσφαγείων δυναμικότητος 1001 καί άν 
κεφαλών σφαζομένων ορνιθοειδών ώριαίως δύναται δι’ άζ 
φάσεως τού έζί τής Γεωργίας 'Τζουργού, έκδιδομένης κατ 
ζιν γνωμοδοτήσεως τής ΰζό τοϋ άρ-δρου 2 ζαράγρ. 6' τού ζ 
ρόντος ζροβλεζομένης Έζιτροζής, ν’ άζαγορευ-δή εις έτε: 
ήσσονος δυναμικότητος καί ζληρότητος Σφαγεία ή Π την 
σφαγεία, λειτουργούνε* έν τώ αύτψ Νομώ ή καί εις ζλησί 
Νομούς, ή σφαγή ζώων ή ζτηνών ζέραν τών όσων άναγκαιο 
διά τήν έξυζηρέτκσιν τών εις κρέας άναγκών τού τόζου έν-ΐ 
λειτουργούν.

Άρ·5ρον 7.
'Αζό τής ένάρξεως τής ισχύος τού ζαρόντος καταργείτ 

τό Ν.Δ. 1005/1971 «ζερί ίδρύσεως Σφαγείων καί Π την 
σφαγείων», ώς καί ζάσα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμ 
νη εις τάς διατάξεις τού ζαρόντος.

'Ap-Spov 8.

Ή ισχύς τού ζαρόντος άρχεται άζο τής δημοσιεύσεώς αύτ 
διά τής Έφημερίόος τής Κυίερνήσεως.

Έν Ά·5ήναις τή 25 ’Ιουνίου 1975 

Οι Ύζουργοί
Έζί τών Εσωτερικών Έζί τής Γεωργίας

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ IΠ Π. ΙΟΡΔΑΝΟΓΑί

’Apt-S. 63/1975
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρ-Spov 57 ζαρά 
3 τοϋ Συντάγματος), έζί τού σχεδίου νόμου τού 'Τζο 
γειου Γεωργίας «ζερί ίδρύσεως Σφαγείων καί Π τηνοσι 
γειων».
Έκ τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου νόμου, δι ών : 

ταργουμένου τού Ν.Δ. 1005/71, ορίζονται τά όργανα άτ 
χορηγούν άδειας σκοζιμότητος διά τήν ΐδρυσιν Σφαγείων : 
Πτηνοσφαγείων, κα-δορίζοντα: οί όροι καί αί ζροΰζο-δέσ 
χορηγήσεως τών ώς χ;ω άδειών καί ρυ-5μίζονται -δέματα σ 
τικώς μέ τήν τροζοζοίησιν καί άνάκλησιν τών χορηγη-Soi: 
άδειών λειτουργίας κλζ.. δέν ζροκαλούνται οίκονομικαί έ 
-σώσεις έζί τού Κρατικού Π ρούζολογισμού.

Έν Ά-δήναις τή 17 Άζριλίου 1975 

Ο Γενικός Δευ-δυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


