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Κ.Δ.Π. 512/2021

Αριθμός 512
Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 239(I) ΤΟΥ 2002)
Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 7
Mε βάση το άρθρο 7 του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου (Νόμος 239(Ι) του 2002) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625
της ΕΕ, ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καθορίζει, με την παρούσα γνωστοποίηση, το ύψος των τελών
υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζώντων ζώων, ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι.
Τέλη υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζώων σε εγκαταστάσεις ή
εκμεταλλεύσεις στη Δημοκρατία
Α. Τέλη ή επιβαρύνσεις για την επιθεώρηση σφαγής
(1)
βόειο κρέας
-ενήλικα βοοειδή

5,0 ευρώ/ζώο

-νεαρά βοοειδή

2,0 ευρώ/ζώο

(2)

μόνοπλα/ιπποειδή

3,0 ευρώ/ζώο

(3)

χοίρειο κρέας: ζώα με βάρος σφάγιου

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-κάτω των 25 kg

0,5 ευρώ/ζώο

-25 kg και άνω

1,0 ευρώ/ζώο

κρέας αιγοπροβάτων, ζώα με βάρος σφάγιου
-κάτω των 12 kg

0,15 ευρώ/ζώο

-12 kg και άνω

0,25 ευρώ/ζώο

κρέας ελαφιών
-ζώα με βάρος σφάγιου κάτω των 12 κιλών

0,15 ευρώ/ζώο

-ζώα με βάρος σφάγιου 12 κιλά και άνω

0,25 ευρώ/ζώο

Για τα κρέατα βοοειδών, μόνοπλων/ιπποειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και
ελαφιών των παραγράφων (1), (2), (3), (4) και (5) όταν επιθεωρούνται εκτός
ωρών εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας , τα Σαββατοκύριακα ή τις Αργίες
τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις θα διπλασιάζονται
Τέλη για κάλυψη του, εντός του ωραρίου Δημόσιας Υπηρεσίας αυξημένου
κόστους διενέργειας των επίσημων ελέγχων στα σφαγεία οπληφόρων ζώων,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου του 2002, Ν.
239 (Ι)/2002 και την παράγραφο 5 (α) του Κεφαλαίου Ι, (του Παραρτήματος Ι
του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου του 2002, Ν. 239(Ι)/2002
Τέλη για την κάλυψη του, εκτός του ωραρίου Δημόσιας Υπηρεσίας αυξημένου
κόστους διενέργειας των επίσημων ελέγχων στα σφαγεία οπληφόρων ζώων,
τις καθημερινές σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου
του 2002, Ν. 239 (Ι)/2002 και την παράγραφο 5 (α) του Κεφαλαίου Ι, του
Παραρτήματος Ι του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου του 2002, Ν.
239(Ι)/2002
Τέλη για την κάλυψη του, κατά τις αργίες, αυξημένου κόστους διενέργειας των
επίσημων ελέγχων στα σφαγεία οπληφόρων ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 8
του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου του 2002, Ν. 239 (Ι)/2002 και την
παράγραφο 5 (α) του Κεφαλαίου Ι, του Παραρτήματος Ι του περί Κτηνιατρικών
Τελών Νόμου του 2002, Ν. 239(Ι)/2002
κρέατα πουλερικών / κουνελιών / εκτρεφόμενων φτερωτών θηραμάτων

70 ευρώ/ανά ώρα

75 ευρώ/ανά ώρα

90 ευρώ/ανά ώρα

-πουλερικά του γένους Gallus και φραγκόκοτες

0,01 ευρώ/ζώο

-κρέας εκτρεφόμενου θηράματος

0,005 ευρώ/ζώο

-πάπιες και χήνες

0,02 ευρώ/ζώο

-γαλοπούλες

0,035 ευρώ/ζώο

-κρέας κουνελιών

0,02 ευρώ/ζώο

-στρουθοκάμηλοι

(..ώρες €27,40/ώρα)
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(11)

(12)

Για τα κρέατα πουλερικών / κουνελιών / εκτρεφομένων φτερωτών θηραμάτων της παραγράφου (10) όταν ο
αριθμός των σφάγιων τα οποία επιθεωρούνται είναι μικρότερος από τον αριθμό που αναγράφεται στις
παραγράφους που ακολουθούν θα εισπράττεται κατώτατο ποσό κατ΄αποκοπή €5.
-πουλερικά του γένους Gallus και φραγκόκοτες
500 σφάγια
-κρέας εκτρεφόμενου θηράματος

1000 σφάγια

-πάπιες και χήνες

250 σφάγια

-γαλοπούλες

100 σφάγια

-κρέας κουνελιών

100 σφάγια

Για τα κρέατα πουλερικών / κουνελιών / εκτρεφόμενων φτερωτών θηραμάτων της παραγράφου (10) όταν ο
αριθμός των σφάγιων τα οποία επιθεωρούνται είναι μεταξύ των ορίων κατ’ είδος ζώου που αναγράφονται
στις παραγράφους που ακολουθούν θα εισπράττεται κατώτατο ποσό κατ΄ αποκοπή €10.
-πουλερικά του γένους Gallus και φραγκόκοτες
501 έως 1000
-κρέας εκτρεφόμενου θηράματος

1000 έως 2000

-πάπιες και χήνες

251 έως 500

-γαλοπούλες

101 έως 286

-κρέας κουνελιών

101 έως 500

Στις περιπτώσεις που επιθεωρούνται περισσότερα του ενός είδους ζώων τα τέλη θα υπολογίζονται κατόπιν
συμψηφισμού σύμφωνα με την παράγραφο (10). Στην περίπτωση που το ποσό που θα προκύψει είναι
μικρότερο του κατώτατου κατ’ αποκοπή ποσού θα εισπράττεται το κατώτατο κατ΄αποκοπή ποσό όπως
καθορίζεται στις παραγράφους (11) και (12).
(14)
Για τα κρέατα πουλερικών / κουνελιών / εκτρεφόμενων φτερωτών θηραμάτων της παραγράφου (10) όταν
επιθεωρούνται εκτός ωρών εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας , τα Σαββατοκύριακα ή τις Αργίες τα τέλη ή οι
επιβαρύνσεις θα διπλασιάζονται.
Β. Τέλη ή επιβαρύνσεις για τους ελέγχους εργαστηρίων τεμαχισμού κρέατος
(1)
Εργαστήρια τεμαχισμού ερυθρού κρέατος:
Κρέας βοοειδών, χοίρων, μονόπλων, χοιροειδών και αιγοπροβάτων
- 2 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων κρεάτων με κατώτατο ποσό κατ' αποκοπή 25 ευρώ το μήνα και ανώτατο
ποσό 150 ευρώ το μήνα
(2)
Εργαστήρια τεμαχισμού λευκού κρέατος εκτός των πτηνοσφαγείων /κονικλοσφαγείων:
κρέας πουλερικών και κουνελιών:
- 1,5 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων κρεάτων με κατώτατο ποσό
κατ'αποκοπή 25 ευρώ το μήνα και ανώτατο ποσό 150 ευρώ το μήνα
(3)
Εργαστήρια τεμαχισμού λευκού κρέατος εντός των πτηνοσφαγείων/κονικλοσφαγείων:
κρέας πουλερικών και κουνελιών
- 1,5 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων κρεάτων με κατώτατο ποσό
κατ' αποκοπή 25 ευρώ το μήνα και ανώτατο ποσό 100 ευρώ το μήνα
(4)
Εργαστήρια τεμαχισμού κρέατος εκτρεφομένων και αγρίων θηραμάτων:
Ανά τόνο κρέατος:
-φτερωτά μικροθηράματα και τριχωτά μικροθηράματα
1,5 ευρώ
-κρέας ατροπίδωτων (στρουθοκαμήλου, εμού, νάντου):
3 ευρώ
- κάπροι και μηρυκαστικά
2 ευρώ
Γ. Τέλη ή επιβαρύνσεις για τις εγκαταστάσεις μεταποίησης θηραμάτων
(1)
φτερωτά μικροθηράματα
0,005 ευρώ/ζώο
(2)
τριχωτά μικροθηράματα
0,01 ευρώ/ζώο
(3)
ατροπίδωτα
0,5 ευρώ/ζώο
(4)
χερσαία θηλαστικά
-κάπροι
1,5 ευρώ/ζώο
0,5 ευρώ/ζώο
-μηρυκαστικά
(13)

Δ. Τέλη ή επιβαρύνσεις για την παραγωγή γάλακτος
(1)
Αγελαδινό γάλα
- 1 ευρώ ανά 30 τόνους και εν συνεχεία 0,5 ευρώ ανά τόνο
(2)

Πρόβειο, Αιγινό ή Αιγοπρόβειο Γάλα
- 5 ευρώ ανά 30 τόνους και εν συνεχεία 0,5 ευρώ ανά τόνο

Ε. Τέλη ή επιβαρύνσεις για την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
(1)
πρώτη διάθεση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά:
-1 ευρώ/τόνο για τους πρώτους 50 τόνους του μηνός
-εν συνεχεία, 0,5 ευρώ/τόνο
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(2)

πρώτη πώληση στην ιχθυαγορά:
-0,5 ευρώ/τόνο για τους πρώτους 50 τόνους του μηνός εν συνεχεία, 0,25 ευρώ/τόνο

(3)

πρώτη πώληση στην περίπτωση ανύπαρκτης ή ανεπαρκούς διαβάθμισης της νωπότητας ή/και του μεγέθους
κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 103/76 και αριθμ. 104/76:
-1 ευρώ/τόνο για τους πρώτους 50 τόνους του μηνός
- εν συνεχεία, 0,5 ευρώ/τόνο
Τα τέλη που εισπράττονται επί των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΟΚ)
3703/85, δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 ευρώ ανά φορτίο.
Τα κράτη μέλη εισπράττουν 0,5 ευρώ/τόνο για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΣΤ.

Τέλη Εξετάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης για τα κατάλοιπα
Κρέας ……………………………………………………... τόνοι Χ € 1,35
Γάλα ………………………………………………………...τόνοι Χ €0,02
Ιχθυοκαλλιέργεια………………….. ……………………

τόνοι Χ€0,10

Μέλι ………………………………………………………. . ώρες Χ €27,40
ΜΕΡΟΣ II.
Τέλη υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζώντων ζώων κατά τις εισαγωγές
στη Δημοκρατία
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Α. Τέλη που εφαρμόζονται στο εισαγόμενο κρέας
-55 ευρώ ανά φορτίο, έως 6 τόνους και 9 ευρώ ανά τόνο, έως 46 τόνους εν συνεχεία ή 420 ευρώ ανά φορτίο άνω
των 46 τόνων
Β. Τέλη που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα
(1)

Τα τέλη για τον επίσημο έλεγχο των εισαγόμενων αλιευτικών
προϊόντων καθορίζονται στα:
- 55 ευρώ ανά φορτίο, έως 6 τόνους και 9 ευρώ ανά τόνο, έως 46 τόνους εν συνεχεία ή 420 ευρώ ανά φορτίο,
άνω των 46 τόνων

(2)

Τα ως άνω ποσά για τον επίσημο έλεγχο της εισαγωγής φορτίου αλιευτικών προϊόντων, τα οποία μεταφέρονται
ως ετερογενές φορτίο, καθορίζεται σε:
- 600 ευρώ ανά σκάφος με φορτίο αλιευτικών προϊόντων έως 500 τόνους
-1200 ευρώ ανά σκάφος με φορτίο αλιευτικών προϊόντων έως 1000 τόνους,
-2400 ευρώ ανά σκάφος με φορτίο αλιευτικών προϊόντων έως 2000 τόνους,
-3600 ευρώ ανά σκάφος με φορτίο αλιευτικών προϊόντων άνω των 2000 τόνων

(3)

Για τα αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον και εκφορτώνονται απευθείας από
αλιευτικό σκάφος με σημαία τρίτης χώρας, ισχύουν οι διατάξεις του Μέρους Ι, Ε (1)

Γ. Τέλη ή επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης πλην των αναφερόμενων στα σημεία
Α εισαγόμενο κρέας και Β εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα ή φορτία υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης ή φορτία
ζωοτροφών που περιλαμβάνονται στην Απόφαση της Επιτροπής 2007/275/ΕΚ
(1)

Τα τέλη για τον επίσημο έλεγχο της εισαγωγής φορτίου άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης πλην των
αναφερόμενων στα σημεία Α εισαγόμενο κρέας και Β εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα ή φορτίου υποπροϊόντων
ζωικής
προέλευσης ή φορτίου ζωοτροφών καθορίζονται σε
- 55 ευρώ φορτίο, έως 6 τόνους και 9 ευρώ ανά τόνο, έως 46 τόνους εν συνεχεία
ή 420 ευρώ ανά φορτίο άνω των 46 τόνων

(2)

Το προαναφερόμενο ποσό για τον επίσημο έλεγχο της εισαγωγής φορτίου άλλων προϊόντων ζωικής
προέλευσης, πλην των αναφερόμενων στα σημεία Α εισαγόμενο κρέας και Β εισαγόμενα αλιευτικά φορτίου
υποπροϊόντων ζωικής
προέλευσης ή φορτίου ζωοτροφών, τα οποία μεταφέρονται ως ετερογενές φορτίο, καθορίζεται σε:
-600 ευρώ ανά σκάφος με φορτίο προϊόντων έως 500 τόνους,
-1200 ευρώ ανά σκάφος με φορτίο προϊόντων έως 1000 τόνους
-2400 ευρώ ανά σκάφος με φορτίο προϊόντων έως 2000 τόνους
-3600 ευρώ ανά σκάφος με φορτίο προϊόντων άνω των 2000 τόνων
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Δ. Τέλη που επιβάλλονται στη διαμετακόμιση προϊόντων και ζώντων ζώων μέσω της Κοινότητας
Το ποσό των τελών ή των επιβαρύνσεων για τον επίσημο έλεγχο της διαμετακόμισης προϊόντων ή ζώντων ζώων
μέσω της Κοινότητας καθορίζεται σε κατώτατο επίπεδο 30 ευρώ, συν 20 ευρώ ανά δεκαπεντάλεπτο για κάθε
μέλος του προσωπικού που ασχολείται με τους ελέγχους

Ε. Τέλη που επιβαρύνονται στα εισαγόμενα ζώντα ζώα
Τα τέλη για τον επίσημο έλεγχο της εισαγωγής φορτίου ζώντων ζώων καθορίζονται σε:
(1)

(2)

για τα βοοειδή, τα ιπποειδή, τους χοίρους, τα αιγοπρόβατα, τα πουλερικά, τα κουνέλια και τα φτερωτά ή τριχωτά
μικροθηράματα και τα ακόλουθα χερσαία θηλαστικά κάπροι και μηρυκαστικά
- 55 ευρώ ανά φορτίο, έως 6 τόνους και 9 ευρώ ανά τόνο έως 46 τόνους εν
συνεχεία ή 420 ευρώ ανά φορτίο, άνω των 46 τόνων
για ζώα άλλων ειδών, το πραγματικό κόστος της επιθεώρησης εκφραζόμενο είτε ανά ζώο είτε ανά εισαγόμενο
τόνο
- 55 ευρώ ανά φορτίο, έως 46 τόνους ή 420 ευρώ ανά φορτίο, άνω των 46 τόνων

Νοείται πως το κατώτατο ποσό δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές ειδών που αναφέρονται στην Απόφαση 92/432/ΕΟΚ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΙΠΗΣ,
Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

