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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 

«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
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Άρθρο  1 
Αντικείµενο  
 
1. Με την Ενότητα Α του παρόντος νόµου θεσπίζονται µέτρα συµµόρφωσης, 
διοικητικές κυρώσεις και διαδικασίες επιβολής τους καθώς και ποινικές κυρώσεις 
στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων 
και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παράγωγων προϊόντων (ΠΠ) 
αυτών. 
2. Με την Ενότητα Β του παρόντος νόµου ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
3. Με την Ενότητα Γ του παρόντος νόµου τίθενται διατάξεις µεταβατικές, 
καταργούµενες και έναρξης ισχύος καθώς και παράρτηµα για τα µη ασφαλή τρόφιµα 
και ζωοτροφές και τα µη κανονικά τρόφιµα. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τοµείς των τροφίµων, των 
ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και 
ΠΠ. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Οριζόντιες διατάξεις 
 
Άρθρο 2  
Πεδίο   εφαρµογής  -   Ορισµοί  
 
1.  Στην Ενότητα Α του παρόντος νόµου και στις κανονιστικές πράξεις που 
εκδίδονται σύµφωνα µε αυτήν, εφαρµόζονται οι  διατάξεις  της  ενωσιακής και της 
εθνικής  νοµοθεσίας περί τροφίµων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων 
και διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 
 
2. Στην Ενότητα Α του παρόντος νόµου και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται 
σύµφωνα µε αυτήν, εφαρµόζονται οι ορισµοί των διατάξεων της  ενωσιακής και 
εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και 
προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ,  ως και οι  κάτωθι  ορισµοί: 
α) Ελεγκτής: Εντεταλµένος υπάλληλος των αρµόδιων αρχών του άρθρου 3 για τη 
διενέργεια των ελέγχων. 
β) Μη συµµόρφωση: Μη πλήρωση των απαιτήσεων της νοµοθεσίας περί των 
τροφίµων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ και 
ΠΠ. 
γ) Μέτρα συµµόρφωσης: ∆ιοικητικά µέτρα που επιβάλλουν οι αρµόδιες αρχές του 
άρθρου 3 στις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας περί των τροφίµων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και 
διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, µε σκοπό τη συµµόρφωσή τους προς αυτές. 
 
Άρθρο 3  
Αρµόδιες Αρχές 
 
1. Αρµόδιες Αρχές για την εφαρµογή των διατάξεων της Ενότητας Α είναι:  
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α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δια των αρµοδίων, κατά 
περίπτωση, υπηρεσιών του και του εποπτευόµενου από αυτό Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), ως αρµόδια κεντρική αρχή για την οργάνωση των 
επίσηµων ελέγχων και  
β) οι υπηρεσίες, στις οποίες ανατίθενται αρµοδιότητες, οι οποίες ορίζονται ως 
αρµόδιες αρχές για την άσκηση των επίσηµων ελέγχων.  
 
2. Στα πλαίσια διενέργειας επίσηµων ελέγχων εκ µέρους της κεντρικής αρµόδιας 
αρχής, δύνανται να επιβάλλονται, εφόσον απαιτείται, τα µέτρα συµµόρφωσης των 
άρθρων 6 έως και 25 καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 27. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι αρµόδιες αρχές παρέχουν κάθε αµοιβαία συνδροµή.  
 
Άρθρο 4  
Υπεύθυνα πρόσωπα  
 
1. α) Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 31 είναι στις προσωπικές 
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις οι επιχειρηµατίες ή οι ασκούντες την εκµετάλλευση 
αντίστοιχα, στις προσωπικές εταιρίες οι οµόρρυθµοι εταίροι, στις εταιρίες 
περιορισµένης ευθύνης, στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και στους 
συνεταιρισµούς οι διαχειριστές και στις ανώνυµες εταιρίες ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ή ο εντεταλµένος Σύµβουλος ή άλλο πρόσωπο, στο οποίο ή στα οποία 
ανατίθεται η άσκηση των εξουσιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Απαγορεύεται ο 
ορισµός άλλου υπεύθυνου.  
β) Τα ίδια φυσικά πρόσωπα  είναι υπεύθυνα µε την προσωπική περιουσία τους και 
ευθύνονται, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο µαζί µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την 
καταβολή των προστίµων που επιβάλλονται σε αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 27. 
2. Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 31 σε φορείς του δηµοσίου 
τοµέα είναι τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η άσκηση εξουσίας.  
3. α) Στις µεταφορές ζώντων ζώων, υπεύθυνα πρόσωπα για την τήρηση των 
διατάξεων του άρθρου 31 είναι, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους ορισµούς του 
Καν. (ΕΚ) 1/2005 (ΕΕ L 3), ο µεταφορέας και ο διοργανωτής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 1, ο φύλακας και ο οδηγός του µεταφορικού µέσου. Στις 
διεθνείς µεταφορές µε προορισµό τη χώρα ή µε καθεστώς διαµετακόµισης (transit) 
υπεύθυνο πρόσωπο είναι µόνο ο οδηγός. 
β) Τα ίδια φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα µε την προσωπική περιουσία τους και 
ευθύνονται, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο µαζί µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την 
καταβολή των προστίµων που επιβάλλονται σε αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 27. 
 
Άρθρο 5  
Ενέργειες αρµόδιων αρχών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 
 
1. α) Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ήσσονος σηµασίας µη συµµορφώσεις σε 
σχέση µε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους 
τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της 
διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, που δεν αποτελούν, ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων, τις αξιολογεί και λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό της 
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επιχείρησης, διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, 
τάσσοντας εύλογο χρόνο συµµόρφωσης. 
β)  Αν η αρµόδια αρχή, µετά από επανέλεγχο:  

αα) διαπιστώσει ότι η επιχείρηση  έχει µεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, αλλά 
δεν τις έχει ολοκληρώσει, διατυπώνει εκ νέου έγγραφες συστάσεις ως προς τις µη 
συµµορφώσεις που υπολείπονται. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποστέλλει 
τεκµήρια συµµόρφωσης µε τις υπολειπόµενες συστάσεις και στην περίπτωση  
που αυτά δεν κρίνονται  ικανοποιητικά,  ορίζεται εκ νέου επανέλεγχος. 
 ββ) διαπιστώσει µη συµµόρφωση στις συστάσεις της, ή αν η επιχείρηση είναι 
υπότροπη, λαµβάνονται µέτρα συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το Μέρος ∆εύτερο και 
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 27 ή/και παραπέµπεται η 
υπόθεση στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για την επιβολή ποινικών κυρώσεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 31. 

 
2. Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει µη συµµόρφωση, σε σχέση µε τις απαιτήσεις των 
διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, στους τοµείς των τροφίµων, των 
ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, 
που αποτελεί ή θέτει σε άµεσο κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων, 
λαµβάνει άµεσα µέτρα συµµόρφωσης και επιβάλλει  διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα 
µε το άρθρο 27 ή/και παραπέµπει στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για την επιβολή 
ποινικών κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 31. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
∆ιοικητικά µέτρα συµµόρφωσης  και διαδικασίες επιβολής τους 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών, κατά την παραγωγή και τη 
διακίνησή τους στη χώρα και προς άλλα κράτη µέλη. 
 
Άρθρο 6   
Μέτρα συµµόρφωσης 
 
Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσηµου ελέγχου, σε περίπτωση που 
διαπιστώνουν µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει 
η ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία στους τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών 
επιβάλλουν, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της µη συµµόρφωσης, το ιστορικό και το 
µέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθµό που απαιτείται, τα 
ακόλουθα µέτρα συµµόρφωσης: 
 
α) Περιορισµό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά τροφίµων ή ζωοτροφών.  
β) Παρακολούθηση και εφόσον απαιτείται, την εντολή ανάκλησης ή απόσυρσης ή/και 
καταστροφής των τροφίµων ή ζωοτροφών. 
γ) Αναστολή µερική ή ολική, ανάκληση της λειτουργίας της  εγκατάστασης.  
δ) Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής της εγκατάστασης. 
ε) Υποβολή διαδικασιών εξυγίανσης. 
στ) Επαναποστολή των τροφίµων ή ζωοτροφών στο κράτος µέλος αποστολής τους, 
εφόσον γίνονται δεκτά. 
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ζ) Έγκριση χρήσης των τροφίµων ή ζωοτροφών για άλλους σκοπούς από εκείνους 
για τους οποίους προορίζονταν αρχικά. 
η) Προσωρινή αναστολή και ανάκληση άδειας κυκλοφορίας οχήµατος µεταφοράς 
τροφίµου.  
θ) Επιβολή διορθωτικών ενεργειών σε τρόφιµα φυτικής προέλευσης, όπως 
επαναδιαλογή, ανασυσκευασία, υποβιβασµός ή επαναταξινόµηση σε άλλη 
κατηγορία. 
ι) Κάθε άλλο µέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρµόδια αρχή. 
 
Άρθρο 7 
Περιορισµός ή απαγόρευση διάθεσης τροφίµων ή ζωοτροφών  
 
Οι αρµόδιες αρχές επιβάλουν το µέτρο του περιορισµού ή της απαγόρευσης 
διάθεσης τροφίµων ή ζωοτροφών µε τις διαδικασίες της δέσµευσης και κατάσχεσης, 
που περιγράφονται στα άρθρα 8 και 9, αντίστοιχα.  
 
Άρθρο 8  
∆έσµευση 
 
1. ∆εσµεύονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης ή πρακτικού των ελεγκτών των 
αρµοδίων αρχών, ανάλογα αν πρόκειται, αντίστοιχα, για τρόφιµα ή ζωοτροφές, σε 
όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών, τα 
παρακάτω: 

α) τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία είναι νοθευµένα, αν δεν προκύπτει θέµα 
ασφάλειας αυτών. 
β) τρόφιµα ή ζωοτροφές µη κανονικά ως προς την επισήµανση ή την παρουσίασή 
τους, ιδίως αν προκύπτει παραπλάνηση των καταναλωτών. 
γ) τρόφιµα ή ζωοτροφές, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισµοί διατροφής ή υγείας, 
οι οποίοι δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. 
δ) τρόφιµα µη ασφαλή, των οποίων η χρήση µπορεί να προκαλέσει αρνητικές 
συνέπειες στην υγεία συγκεκριµένης κατηγορίας καταναλωτών, λόγω έλλειψης 
σηµαντικών πληροφοριών επί της επισήµανσης.  
ε) τρόφιµα ή ζωοτροφές µη κανονικά ως προς την επισήµανσή τους κατά το 
στάδιο της τελικής διάθεσής τους στον καταναλωτή, λόγω έλλειψης αναγραφής  
των ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα. 
στ) τρόφιµα µη κανονικά ως προς τις εκάστοτε προδιαγραφές και τους κανόνες 
παραγωγής και εµπορίας.  
ζ) τρόφιµα ή ζωοτροφές, για τα οποία δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση του 
κινδύνου, χωρίς τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων. 
η) υλικά και αντικείµενα που είναι ή προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενεργών και νοηµόνων υλικών και αντικειµένων που 
δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ειδικής νοµοθεσίας περί επισήµανσης 
και των προβλεπόµενων για  την έκδοση  δηλώσεων συµµόρφωσης. 
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν αιτιολογηµένα ότι 
υπάρχει ανάγκη για δέσµευση. 
 

2. Πριν τη δέσµευση τροφίµων, στις περιπτώσεις β, γ, ε , στ και η της παρ. 1 ή πριν 
τη δέσµευση ζωοτροφών, στις περιπτώσεις β, γ και ε της παρ. 1, η αρµόδια αρχή,  
προβαίνει στη διατύπωση συστάσεων, τάσσοντας εύλογο χρόνο συµµόρφωσης, 
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σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5, εξαιρουµένων των περιπτώσεων υποτροπής 
ή σκοπούµενης παραπλάνησης του καταναλωτή.                          
Αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί προς τις συστάσεις της αρµόδιας αρχής, εντός 
του ανωτέρω εύλογου χρόνου, οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν σε δέσµευση των 
τροφίµων ή ζωοτροφών.  
Τα δεσµευθέντα τρόφιµα ή ζωοτροφές εναποθηκεύονται, µε δαπάνη της 
επιχείρησης. Η δεσµεύουσα αρχή ορίζει µεσεγγυούχο ως υπεύθυνο φύλαξης των 
δεσµευθέντων τροφίµων ή ζωοτροφών, που µπορεί να είναι η ίδια η επιχείρηση ή 
τρίτος. 
 
3. Η έκθεση ή το πρακτικό δέσµευσης κοινοποιείται δια της αρµόδιας αρχής στην 
επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38.  
 
4. Στην έκθεση ή στο πρακτικό δέσµευσης γίνεται αναφορά για το δικαίωµα της 
επιχείρησης τροφίµων ή ζωοτροφών να καταθέσει ένσταση προς την αρµόδια αρχή  
που εξέδωσε την έκθεση ή το πρακτικό δέσµευσης, εντός πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών. 
Επί µικτών κλιµακίων ελεγκτών, η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία που 
συγκρότησε το κλιµάκιο. 
Επί της ένστασης, η αρµόδια αρχή που εξέδωσε την έκθεση ή το πρακτικό  
δέσµευσης, εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση εντός προθεσµίας πέντε (5)  εργασίµων 
ηµερών, την οποία κοινοποιούν άµεσα στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38.   
Η απόφαση της αρµόδιας αρχής, επί της ένστασης είναι οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή. 
Αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η έκθεση ή το 
πρακτικό δέσµευσης των ελεγκτών θεωρούνται οριστικά, ανέκκλητα και εκτελεστά. 
 
5. Μετά τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις προβλεπόµενες απαιτήσεις  της 
νοµοθεσίας ή µετά τη λήψη αρνητικών αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων 
στην περίπτωση ζ της παρ. 1, η αποδέσµευση των δεσµευµένων τροφίµων ή 
ζωοτροφών γίνεται αυτοδικαίως από την αρµόδια αρχή ή κατόπιν έγγραφης αίτησης 
προς αυτή. Οι ελεγκτές επαληθεύουν την αποκατάσταση των προβλεπόµενων 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας και συντάσσουν προς τούτο πρακτικό αποδέσµευσης. 
Επί µικτών κλιµακίων ελεγκτών, η αίτηση αποδέσµευσης κατατίθεται στην υπηρεσία 
που συγκρότησε το κλιµάκιο. 
 
6. Για τα δεσµευµένα τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν έγινε η αποκατάσταση των 
προβλεποµένων απαιτήσεων της νοµοθεσίας εντός της προκαθορισµένης 
προθεσµίας, η αρµόδια αρχή, σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης,  
δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της: 
α) να παρατείνει το χρόνο δέσµευσης,  
β) να αποδεσµεύσει τα δεσµευθέντα τρόφιµα ή ζωοτροφές µε σκοπό: 
αα) την αλλαγή χρήσης τους, 
ββ) την καταστροφή τους,  
γγ) την επαναποστολή τους. 
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Άρθρο 9  
Κατάσχεση 
 
1. Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης ή πρακτικού των ελεγκτών των 
αρµοδίων αρχών, ανάλογα µε το αν πρόκειται, αντίστοιχα, για τρόφιµα ή  
ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και 
διάθεσης αυτών, τα παρακάτω: 

α) τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία κρίνονται ως µη ασφαλή, όπως αυτά ορίζονται 
στα άρθρα 14 και 15 του Καν. 178/2002 και εξειδικεύονται στο Παράρτηµα του 
άρθρου 67 µε εξαίρεση τα µη ασφαλή τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία ρητώς 
αναφέρονται στο άρθρο 8, 
β) τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία δεν φέρουν σήµανση καταλληλότητας ή 
αναγνώρισης βάσει ειδικών απαιτήσεων,  
γ) τρόφιµα ή ζωοτροφές, τα οποία στερούνται υγειονοµικών πιστοποιητικών όταν 
αυτό απαιτείται, 
δ) τρόφιµα ή ζωοτροφές µε υπέρβαση της ηµεροµηνίας που προβλέπεται στην 
ένδειξη «ανάλωση κατά προτίµηση πριν από ……..»,  µε την επιφύλαξη των 
ισχυουσών ειδικών διατάξεων καθώς και στην ένδειξη «ανάλωση έως …….», 
ε) υλικά και αντικείµενα που είναι ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενεργών και νοηµόνων υλικών και αντικειµένων που 
δεν πληρούν τους όρους για τη χρήση που προορίζονται, µε επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των τροφίµων, 
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν αιτιολογηµένα ότι 
υπάρχει αναγκαιότητα για κατάσχεση. 

     
2. Η έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης κοινοποιείται δια της αρµοδίας αρχής στην 
επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38. 
 
3. Τα κατασχεθέντα τρόφιµα ή ζωοτροφές εναποθηκεύονται, µε δαπάνη της 
επιχείρησης. Η κατάσχουσα αρχή ορίζει µεσεγγυούχο ως υπεύθυνο φύλαξης των 
κατασχεθέντων τροφίµων ή ζωοτροφών, που µπορεί να είναι η ίδια η επιχείρηση ή 
τρίτος. 
 
4. Στην έκθεση ή στο πρακτικό κατάσχεσης γίνεται αναφορά για το δικαίωµα της 
επιχείρησης να ασκήσει ένσταση επανεξέτασης και την προθεσµία για την άσκησή 
της.  
Αν η επιχείρηση δεν επιθυµεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, ο εκπρόσωπός 
της υπογράφει στην έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής ή 
αυτού και παραιτείται του δικαιώµατος αυτού και αποφασίζεται η τύχη των 
κατασχεθέντων. 
∆εν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης επανεξέτασης των κατασχεθέντων, αν : 
α) η ποσότητα των τροφίµων είναι ίση ή µικρότερη των είκοσι πέντε (25) 
χιλιογράµµων ή σε περιπτώσεις τροφίµων υψηλής εµπορικής αξίας που η τιµή τους 
είναι ίση ή µικρότερη των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €). 
β) η ποσότητα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα είναι ίση ή µικρότερη των εκατό 
(100) χιλιογράµµων. 
γ) η ποσότητα των ζωοτροφών είναι ίση ή µικρότερη των χιλίων (1.000) 
χιλιογράµµων ή η εµπορική της αξία είναι ίση ή µικρότερη από δύο χιλιάδες ευρώ 
(2.000 €). 
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5. Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
έκθεσης ή του πρακτικού κατάσχεσης:  
α) στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, 
επί έκθεσης κατάσχεσης τροφίµων ή  
β) στη ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, επί πρακτικού κατάσχεσης ζωοτροφών.  
Εφόσον δεν κατατεθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η έκθεση ή 
το πρακτικό κατάσχεσης θεωρούνται οριστικά, ανέκκλητα και εκτελεστά.   
 
6. α) Για την εξέταση των ενστάσεων επανεξέτασης εκθέσεων κατάσχεσης 
τροφίµων, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που 
διενήργησαν την κατάσχεση, µε απόφασή του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών από την κατάθεση της ένστασης επανεξέτασης, στη σύσταση, συγκρότηση 
και στον ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από: 

αα) δύο (2) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των 
ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση,  
ββ) έναν (1) ειδικό,  που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν ορίσει 
ή δηλώσει αδυναµία να ορίσει µέλος στην επιτροπή, µέλος ορίζεται, από τον 
προϊστάµενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που 
διενήργησε τον έλεγχο. 

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.  
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο έτερος ελεγκτής – µέλος της επιτροπής.   
Η επιτροπή συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, το αργότερο 
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, 
εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα ή τρόφιµα, στα οποία ο χρόνος 
ελάχιστης διατηρησιµότητας είναι κοντά στην εκπνοή του. 
 
β) Για την εξέταση των ενστάσεων επανεξέτασης πρακτικών κατάσχεσης 
ζωοτροφών, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής 
επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 

αα) τον προϊστάµενο του Τµήµατος Ζωοτροφών της ∆ιεύθυνσης Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Πρόεδρο,  
ββ) δύο (2) υπαλλήλους του ιδίου ως άνω Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης, ως µέλη.  
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο υπάλληλος της περίπτωσης ββ µε το λιγότερο χρόνο 
υπηρεσίας. 

Με απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, η 
οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της ένστασης 
επανεξέτασης, συγκροτείται η ως άνω επιτροπή και ορίζονται τα µέλη της.  
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο 
εντός επτά (7)  εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, 
εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα ή τρόφιµα στα οποία ο χρόνος ελάχιστης 
διατηρησιµότητας είναι κοντά στην εκπνοή του. 
 
7. α) Οι τριµελείς επιτροπές της παρ. 6 προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες: 

αα) λαµβάνουν υπόψη την έκθεση ή πρακτικό κατάσχεσης, τα τυχόν ειδικά 
αποτελέσµατα επίσηµων εργαστηριακών αναλύσεων και εκτιµούν τα στοιχεία που 
προσκοµίζει και  επικαλείται ο ενιστάµενος,  
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ββ) εξετάζουν λεπτοµερώς τα κατασχεθέντα µε αυτοψία, ώστε να 
επαναπροσδιορίσουν, αν είναι αναγκαίο, την έκταση και σοβαρότητα των 
ενδείξεων που οδήγησαν στην έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης,  
γγ) λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο που απαιτείται για την κρίση τους,  
δδ) αποφαίνονται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 8. 

β) Οι τριµελείς επιτροπές της παρ. 6 αποφασίζουν αιτιολογηµένα, επί της ένστασης 
επανεξέτασης και συντάσσουν σχετικό έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης, εντός 
προθεσµίας τριών (3) ηµερών. Ένα αντίγραφο της έκθεσης-πρακτικού επανεξέτασης 
κοινοποιείται άµεσα στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38, δια των Προέδρων 
των επιτροπών και ένα στην υπηρεσία που τις συγκρότησε, επί ενστάσεων στα 
τρόφιµα ή στη ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, επί ενστάσεων στις ζωοτροφές. 
γ) Οι αποφάσεις των τριµελών επιτροπών της παρ. 6 είναι οριστικές, ανέκκλητες  και 
εκτελεστές, µε την επιφύλαξη της παρ. 9. 
 
8. Στην έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης, αποφασίζεται, αφού ληφθούν υπόψη τα 
αιτήµατα των επιχειρήσεων τροφίµων ή ζωοτροφών, η τύχη των κατασχεθέντων, ως 
εξής: 

α) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης ή κάθε άλλο µέτρο που κρίνεται αναγκαίο, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίµων ή  ζωοτροφών  και η 
συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις. 
β) Εγκρίνεται η χρήση των τροφίµων ή ζωοτροφών για σκοπούς άλλους εκτός 
από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά. 
γ) Επιβάλλεται η καταστροφή των τροφίµων ή ζωοτροφών. 
δ) Εγκρίνεται η επαναποστολή των τροφίµων ή ζωοτροφών στο κράτος µέλος 
προέλευσης, εφόσον γίνονται δεκτά από αυτό.  

Στην περίπτωση µη υποβολής ένστασης επανεξέτασης, η τύχη των κατασχεθέντων 
τροφίµων ή ζωοτροφών αποφασίζεται στην έκθεση ή πρακτικό κατάσχεσης, σε 
συνεννόηση µε τον ενδιαφερόµενο µετά από αίτηµά του, σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
περιπτώσεις  α, β, γ και δ. 

 
9. Για κατασχεθέντα τρόφιµα µε βάρος µεγαλύτερο των χιλίων (1.000) χιλιογράµµων 
ή µε αξία µεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για υλικά σε επαφή µε 
τρόφιµα αξίας µεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κατασχεθείσες 
ζωοτροφές µε βάρος µεγαλύτερο των επτά χιλιάδων (7.000) χιλιογράµµων ή µε αξία 
µεγαλύτερη των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, η επιχείρηση, δια του νοµίµου 
εκπροσώπου της, δύναται να ασκήσει ένσταση για δεύτερη επανεξέταση στην 
αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή της παρ. 10, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών 
από την επίδοση του πρακτικού – έκθεσης επανεξέτασης.  
Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται καταβολή παράβολου ποσού 
πεντακοσίων (500) ευρώ.  
 
10. α) Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιµα, ο 
προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την 
κατάσχεση, µε απόφασή του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
κατάθεση της ένστασης δεύτερης επανεξέτασης, στη σύσταση, συγκρότηση και στον 
ορισµό µελών πενταµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από: 
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αα) τέσσερις (4) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός εκείνων 
που διενήργησαν την κατάσχεση και εκτός εκείνων που συµµετείχαν στην επιτροπή 
πρώτης επανεξέτασης. 
ββ) έναν (1) ειδικό,  που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν ορίσει ή 
δηλώσει αδυναµία να ορίσει µέλος στην επιτροπή, το µέλος ορίζεται, από τον 
προϊστάµενο που συγκροτεί  την επιτροπή.     
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο ελεγκτής µε το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.    
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, εντός πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον 
πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα ή τρόφιµα, στα οποία ο χρόνος ελάχιστης 
διατηρησιµότητας είναι κοντά στην εκπνοή του. 
 
β) Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στις ζωοτροφές, 
συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων πενταµελής 
επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 

αα) τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Πρόεδρο, µε τον 
αναπληρωτή του, 
ββ) τρεις (3) γεωπόνους, υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής, ως µέλη, εκτός εκείνων που συµµετείχαν στην επιτροπή πρώτης 
επανεξέτασης, µε τους αναπληρωτές τους,  
γγ) έναν (1) ειδικό,  που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν ορίσει 
ή δηλώσει αδυναµία να ορίσει µέλος στην επιτροπή, µέλος ορίζεται, από τον 
προϊστάµενο που συγκροτεί  την επιτροπή, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής. 

Χρέη γραµµατέα εκτελεί γεωπόνος της περίπτωσης ββ, µε το λιγότερο χρόνο 
υπηρεσίας.   
Με απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, η 
οποία εκδίδεται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της ένστασης 
δεύτερης επανεξέτασης, συγκροτείται η ως άνω επιτροπή και ορίζονται τα µέλη της.  
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο 
εντός πέντε (5)  εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, 
εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα.  

 
11. α) Οι πενταµελείς επιτροπές της δεύτερης επανεξέτασης της παρ. 10, αφού 
εξετάσουν λεπτοµερώς τα κατασχεθέντα, µε τη χρησιµοποίηση κάθε 
προβλεπόµενου και ενδεδειγµένου επιστηµονικού µέσου και λάβουν υπόψη την 
έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης των τριµελών επιτροπών, αποφαίνονται επί της 
ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων, σύµφωνα µε την παρ. 8, και 
συντάσσουν σχετική έκθεση-πρακτικό δεύτερης επανεξέτασης. 
Ένα αντίγραφο της έκθεσης-πρακτικού δεύτερης επανεξέτασης κοινοποιείται άµεσα 
στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38, δια των Προέδρων των επιτροπών και 
ένα, κατά περίπτωση, στην αρµόδια υπηρεσία που τις συγκρότησε. 
β) Οι αποφάσεις των πενταµελών επιτροπών της παρ. 10 είναι οριστικές, ανέκκλητες  
και εκτελεστές. 
 
12. Σε περίπτωση µη επαρκούς αριθµού υπαλλήλων για τη συγκρότηση των 
επιτροπών του παρόντος άρθρου, σε αυτές δύναται να συµµετάσχουν υπάλληλοι 
από άλλες αρµόδιες αρχές, ιδίου ή άλλου επιπέδου, µε συναφές αντικείµενο. Επί 
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κατασχεθέντων από µικτά κλιµάκια ελεγκτών την ευθύνη της διαδικασίας των 
επανεξετάσεων έχει η αρχή που συγκρότησε το κλιµάκιο. 
 
13. α) Τα οριστικώς κατασχεθέντα τρόφιµα ή ζωοτροφές προς καταστροφή, ειδική 
µεταχείριση, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια, κατά τη µεταφορά τους προς τον τόπο 
προορισµού, συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο, που εκδίδει η αρµόδια αρχή. Η 
διαδικασία πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία της κατά τόπο αρµόδιας αρχής.  
β) Αν η επιχείρηση επιλέξει η διαδικασία αυτή να γίνει σε άλλο κράτος µέλος, τα 
προς καταστροφή, ειδική µεταχείριση, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια τρόφιµα ή 
ζωοτροφές,  συνοδεύονται από  σχετικό έγγραφο.  
γ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις α και β, ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη 
της γνωστοποίησης στην αρµόδια αρχή της ολοκλήρωσης των σχετικών 
διαδικασιών. Η αρµόδια αρχή επαληθεύει τη διαδικασία σε συνεργασία µε την 
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους. 
 
Άρθρο 10 
Παρακολούθηση, ανάκληση ή απόσυρση ή/και καταστροφή µη ασφαλών 
τροφίµων ή ζωοτροφών 
 
1. α) Η απόσυρση αφορά τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί ασφάλειας και ταυτόχρονα βρίσκονται εκτός του 
ελέγχου της επιχείρησης που τα παρήγαγε ή τα διέθεσε στην αγορά. Η απόσυρση 
σκοπεί  στην αποµάκρυνσή τους από την αλυσίδα διακίνησης, έτσι ώστε να 
προληφθεί, εξαλειφθεί ή περιοριστεί ο κίνδυνος. 
β) Η ανάκληση αφορά τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί ασφάλειας και ταυτόχρονα βρίσκονται εκτός του 
ελέγχου της επιχείρησης ή έχουν φτάσει στον καταναλωτή. Σε περίπτωση 
ανάκλησης απαιτείται η ενηµέρωση του καταναλωτή   
γ) Για την αποτελεσµατική ανάκληση ή απόσυρση των µη ασφαλών τροφίµων  ή 
ζωοτροφών, από την αλυσίδα διακίνησής τους, η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ένα 
επαρκές σύστηµα ιχνηλασιµότητάς  τους.  
 
2. Η ανάκληση ή απόσυρση τροφίµων ή ζωοτροφών ενεργοποιείται στις κάτωθι 
περιπτώσεις:  
α) όταν οι επιχειρήσεις τροφίµων ή ζωοτροφών κρίνουν ή έχουν λόγο να πιστεύουν, 
ότι τρόφιµα ή ζωοτροφές που έχουν εισάγει, παράγει, µεταποιήσει, παρασκευάσει ή 
διανείµει δεν συµµορφώνονται µε τις προβλεπόµενες απαιτήσεις για την ασφάλεια 
των τροφίµων ή ζωοτροφών και έχουν εκφύγει από τον έλεγχο της επιχείρησης,  
β) όταν για τα ως άνω τρόφιµα ή ζωοτροφές έχει εκδοθεί εντολή ανάκλησης ή 
απόσυρσης από τις αρµόδιες αρχές.  
 
3. Οι επιχειρήσεις τροφίµων ή ζωοτροφών, στο πλαίσιο του µέτρου της ανάκλησης ή 
απόσυρσης τροφίµων ή ζωοτροφών,  έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:  
α) Να αποµακρύνουν άµεσα, µε ευθύνη τους, από το δίκτυο διακίνησης τα µη 
ασφαλή τρόφιµα ή ζωοτροφές. Κατά τη διακίνηση των µη ασφαλών τροφίµων ή 
ζωοτροφών, δεν απαιτείται το συνοδευτικό έγγραφο της παρ. 13 του άρθρου 9. 
β) Να αποθηκεύουν σε ειδικό, ξεχωριστό χώρο µε κατάλληλη σήµανση τα 
συγκεκριµένα  τρόφιµα ή ζωοτροφές, καθώς και να τηρούν κατάλληλη σχετική 
τεκµηρίωση. 
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γ) Να ενηµερώνουν, άµεσα και εγγράφως, την κατά τόπο αρµόδια αρχή. Στοιχεία της 
έγγραφης ενηµέρωσης αποτελούν, τουλάχιστον, ο λόγος της ανάκλησης ή 
απόσυρσης, το είδος, η ποσότητα, η λεπτοµερής περιγραφή, η παρτίδα, τα στοιχεία 
συσκευασίας και επισήµανσης του τροφίµου ή της ζωοτροφής, τα ακριβή στοιχεία 
των επιχειρήσεων, στις οποίες διατέθηκαν τα προϊόντα και τέλος η ενηµέρωση για 
την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσυρσης ή ανάκλησης. Την ευθύνη 
ενηµέρωσης των αρµοδίων αρχών έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης που διέθεσε το 
προϊόν στην αγορά.  
Η κατά τόπο αρµόδια αρχή, ανάλογα µε την περίπτωση, ενηµερώνει την κεντρική 
αρµόδια αρχή. 
δ) Να καταστρέφουν τρόφιµα ή ζωοτροφές που αποσύρονται ή ανακαλούνται, 
εφόσον αυτά  δεν  επιδέχονται εξυγίανση  ή  αλλαγή χρήσης. 
ε) Να συνεργάζονται µε κάθε άλλη επιχείρηση του δικτύου διανοµής, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική απόσυρση ή ανάκληση. 
στ) Να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε απαιτούµενη 
πληροφορία και ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία των διαδικασιών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική απόσυρση ή ανάκληση. Στο πλαίσιο αυτής της 
συνεργασίας  δύνανται να ζητήσουν  τη συνδροµή των αρµόδιων αρχών, ώστε να  
επιτύχουν την πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση του κινδύνου, µέσα από την 
αποµάκρυνση των µη ασφαλών προϊόντων από ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης. 
ζ) Να ενηµερώνουν άµεσα τους καταναλωτές, µε το πιο πρόσφορο και κατάλληλο 
µέσο, στην περίπτωση που υπάρχει το ενδεχόµενο να έχουν φτάσει στον τελικό 
καταναλωτή µη ασφαλή τρόφιµα ή ζωοτροφές, παρέχοντας σαφή στοιχεία για το 
είδος και τα χαρακτηριστικά τους, τους λόγους της ανάκλησης, καθώς και 
πληροφορίες προς αυτούς, πώς να διαχειριστούν τα εν λόγω προϊόντα.  
Για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των καταναλωτών, οι υπεύθυνοι των 
επιχειρήσεων µπορούν να ζητούν τη συνδροµή των αρµοδίων αρχών. 
 
4. Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο του µέτρου της ανάκλησης ή απόσυρσης 
τροφίµων ή ζωοτροφών,  έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:  
α) Να διαβιβάζουν στην κεντρική αρµόδια αρχή τα έγγραφα της περίπτ. γ της παρ. 3, 
ζητώντας κάθε δυνατή συνδροµή, στις περιπτώσεις που το κρίνουν αναγκαίο. 
β) Να παρακολουθούν ή/και επαληθεύουν, αν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίµων ή ζωοτροφών λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποτελεσµατική 
απόσυρση ή ανάκληση, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους για τον έλεγχο 
τήρησης και εφαρµογής της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 
γ) Να λαµβάνουν πρόσθετα µέτρα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
δ) Να κάνουν χρήση του συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιµα – Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF), στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία.  
 
5. ∆εν απαιτείται απόσυρση ή ανάκληση και εποµένως δεν επισύρει τις υποχρεώσεις 
και προκαθορισµένες διαδικασίες των παρ. 3 και 4, κάθε άλλη περίπτωση 
αποµάκρυνσης τροφίµων ή ζωοτροφών από την αλυσίδα διακίνησης, και 
συγκεκριµένα:  
α) όταν η επιχείρηση οικειοθελώς αποµακρύνει τρόφιµα ή ζωοτροφές από την 
αγορά, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, 
β) όταν τρόφιµα ή ζωοτροφές πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά δεν πληρούν 
τα προβλεπόµενα κριτήρια ποιοτικών προδιαγραφών, 
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γ) όταν τρόφιµα ή ζωοτροφές δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά δεν 
έχουν εξέλθει της εγκατάστασης.  
 
Άρθρο 11 
Αναστολή µερική ή ολική, ή ανάκληση της λειτουργίας εγκατάστασης 
επιχείρησης τροφίµων  
 
1. α) Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να προβαίνουν στο µέτρο της αναστολής της  
λειτουργίας µίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα στις παρακάτω περιπτώσεις: 

αα) όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει 
σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων 
µέτρων, 
ββ) όταν η επιχείρηση δεν λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης προς τις 
κατ’ εξακολούθηση συστάσεις των αρµοδίων αρχών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας  

β) Το µέτρο της αναστολής της  λειτουργίας µίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για 
χρονικό διάστηµα ανάλογο  µε εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των 
αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρµονίζεται µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις, ως εξής: 

αα) Επιβάλλεται µερική αναστολή λειτουργίας σε µια ή περισσότερες 
παραγωγικές δραστηριότητες  της επιχείρησης.  
ββ) Επιβάλλεται ολική αναστολή λειτουργίας στο σύνολο των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων  της επιχείρησης. 

γ) Για την επιβολή του µέτρου της αναστολής της λειτουργίας µιας εγκατάστασης, η 
αρµόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, 
εισηγείται άµεσα στην αδειοδοτούσα αρχή τη µερική ή ολική αναστολή της 
λειτουργίας  εγκατάστασης.  
δ) Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται στην επιχείρηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 38, αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα.  
ε) Για την άρση της απόφασης αναστολής της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης 
απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού 
προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας αρχής βεβαιώσουν εγγράφως,  ότι 
πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι 
λόγοι που επέβαλαν τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
2. Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας αρχής 
που διενήργησε τον έλεγχο, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας  µίας εγκατάστασης 
επιχείρησης τροφίµων, δηλαδή παύει η λειτουργία της, στις κάτωθι περιπτώσεις:  
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων 
διορθωτικών ενεργειών, µε συνέπεια να µην είναι εφικτή η συµµόρφωση µε τη 
νοµοθεσία, 
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση 
αναστολής λειτουργίας της.  
Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38.  
 
3. α) Όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται ότι τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η 
δηµόσια υγεία και η υγεία των ζώων και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του 
κινδύνου αυτού, η αρµόδια αρχή αποφασίζει άµεσα, την προσωρινή αναστολή 
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λειτουργίας της εγκατάστασης ή µονάδας παραγωγής της εγκατάστασης, όπου 
εντοπίζεται ο κίνδυνος. Η απόφαση  είναι άµεσα εκτελεστή, κοινοποιείται αυθηµερόν 
στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38 και διαβιβάζεται στη συνέχεια στην 
αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή για την αναστολή, µερική ή ολική, ή την ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων, µετά από σύµφωνη 
γνώµη της αρµόδιας αρχής. Η ισχύς της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή µονάδας παραγωγής της εγκατάστασης λήγει µε απόφαση της 
αδειοδοτούσας αρχής.  
β) Όταν στα πλαίσια διενέργειας επίσηµων ελέγχων, εκ µέρους της κεντρικής 
αρµόδιας αρχής, σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίµων ή σε περιοχές/ζώνες 
παραγωγής ζώντων δίθυρων µαλακίων, διαπιστώνονται µη συµµορφώσεις που 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του Προέδρου του 
ΕΦΕΤ, κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ή του ΕΦΕΤ, αντίστοιχα:   
αα) αναστέλλεται ή ανακαλείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων τροφίµων ή 
ββ) τροποποιείται η κατηγοριοποίηση της περιοχής/ζώνης παραγωγής ζώντων 
διθύρων µαλακίων. 
 
4.  Η αρµόδια αρχή  που εισηγείται την αναστολή ή ανάκληση της λειτουργίας µιας 
εγκατάστασης εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 3 υποχρεούται να καλέσει σε 
ακρόαση τον υπεύθυνο της επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 38, ο οποίος οφείλει 
να απολογηθεί εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα 
επίδοσης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. 
 
5. Η αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης συνεπάγεται 
άµεσα την αναστολή ή ανάκληση του αριθµού έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής 
εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 ή 2 του άρθρου 12, αντίστοιχα.  
 
6. Η επιχείρηση τροφίµων δύναται να υποβάλλει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή 
της αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής ή 
ανάκλησης της λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης. Η προϊστάµενη αρχή εκδίδει απόφαση επί της 
ένστασης εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 38.  
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής ή 
ανάκλησης της λειτουργίας της εγκατάστασης, αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. 
Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την 
εκτέλεση της επιβολής του µέτρου της αναστολής ή ανάκλησης της λειτουργίας 
εγκατάστασης. 
 
7. α) Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη σφράγιση του παραγωγικού 
µηχανολογικού εξοπλισµού τµήµατος ή ολόκληρης της εγκατάστασης, µε τη 
συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη και σύµφωνα µε τα 
άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), στις κάτωθι περιπτώσεις: 

αα) Αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση αναστολής της άδειας 
λειτουργίας της εγκατάστασης. 
ββ) Αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας της εγκατάστασης.  
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β) Η αρµόδια αρχή προβαίνει άµεσα στη σφράγιση του παραγωγικού µηχανολογικού 
εξοπλισµού τµήµατος ή ολόκληρης της εγκατάστασης, µε τη συνδροµή των 
αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα µε τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991, εφόσον 
τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η δηµόσια υγεία και η υγεία των ζώων, παρίσταται έκτακτη 
ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού και η επιχείρηση δεν συµµορφώνεται µε την 
απόφαση προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή 
µονάδας παραγωγής της εγκατάστασης, σύµφωνα µε την περίπτωση α της παρ. 3.  
γ) Η επιχείρηση ειδοποιείται εγγράφως από την αδειοδοτούσα αρχή ή την αρµόδια 
αρχή για την αιτία, την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα σφράγισης της εγκατάστασης, 
ενώ, παράλληλα, καλείται να αποµακρύνει εγκαίρως τα ευαλλοίωτα ή ευπαθή 
τρόφιµα που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης. Η σφράγιση περιλαµβάνει το 
κλείδωµα και την αφαίρεση των κλειδιών της εγκατάστασης, µε δαπάνη που 
προκαταβάλλεται από την επιχείρηση. Για κάθε σφράγιση συντάσσεται και σχετική 
έκθεση από την αρχή που την πραγµατοποίησε.  
 
8. Για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις, 
ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στις ειδικότερες διατάξεις περί αδειών 
λειτουργίας και εγκρίσεων. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή ελέγχου διαπιστώσει 
µη συµµορφώσεις που θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και παρίσταται 
έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, προβαίνει στη σφράγιση του 
παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού τµήµατος ή ολόκληρης της εγκατάστασης, 
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β και γ της παρ. 7.   
 
Άρθρο 12 
Αναστολή ή ανάκληση του αριθµού έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής 
εγκατάστασης 
 
1. Η κεντρική αρµόδια αρχή δύναται µε απόφασή της να επιβάλλει το µέτρο της 
αναστολής της έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής εγκατάστασης, για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας αρχής, στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

α) όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει 
σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων 
µέτρων, 

 β) όταν η επιχείρηση δεν λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης προς τις 
κατ’ εξακολούθηση συστάσεις των αρµοδίων αρχών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας. 
 

2. Η κεντρική αρµόδια αρχή δύναται µε απόφασή της να επιβάλλει το µέτρο της 
ανάκλησης της  έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής της εγκατάστασης στις κάτωθι 
περιπτώσεις:  
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων 
διορθωτικών ενεργειών, µε συνέπεια να µην είναι εφικτή η πλήρης συµµόρφωση µε 
τη νοµοθεσία, 
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση 
αναστολής της έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής εγκατάστασης.  
Η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής εγκατάστασης 
κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38. 
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3. Η αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής εγκατάστασης 
συνεπάγεται την άµεση αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 
εγκατάστασης, σύµφωνα µε την περίπτ. δ της παρ. 1 ή την παρ. 2  του άρθρου 11, 
αντίστοιχα.  
  
4. Η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών δύναται να καταθέσει ένσταση προς την 
υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής ή 
ανάκλησης της έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής εγκατάστασης, εντός πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών.  
Επί της ένστασης, η  ως άνω υπηρεσία εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση εντός 
προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, την οποία κοινοποιεί άµεσα στην 
επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38.   
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής ή 
ανάκληση της έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής εγκατάστασης, αν δεν υποβληθεί 
ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή. 
Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την 
εκτέλεση της επιβολής του µέτρου της αναστολής ή ανάκλησης της 
έγκρισης/καταχώρισης/εγγραφής εγκατάστασης. 
 
5. Σε περιπτώσεις τροφίµων φυτικής προέλευσης που δεν πληρούν τις  
προδιαγραφές παραγωγής και εµπορίας αυτών, αναστέλλεται ή διαγράφεται η 
καταχώρηση της επιχείρησης τροφίµων από τα προβλεπόµενα, από την κείµενη 
νοµοθεσία, µητρώα. Η επιχείρηση τροφίµων φυτικής προέλευσης δύναται να 
καταθέσει ένσταση προς την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση αναστολής ή 
διαγραφής της από το µητρώο, σύµφωνα µε την παρ. 4. 
 
Άρθρο 13 
Προσωρινή αναστολή και ανάκληση έγκρισης καταλληλότητας µεταφορικού 
µέσου τροφίµων  
 
1. Αν οι ελεγκτές των αρµοδίων αρχών, κατά τη διενέργεια επίσηµου ελέγχου, 
διαπιστώσουν µη συµµόρφωση σε σχέση µε τις  απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας 
που αφορά στη µεταφορά τροφίµων, εισηγούνται στην αρµόδια αρχή την ανάκληση 
της έγκρισης  καταλληλότητας του οχήµατος για µεταφορά συγκεκριµένου τύπου 
τροφίµων. Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει την ανάκληση έγκρισης και την έκθεση 
ελέγχου στη συναρµόδια αδειοδοτούσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να ενεργήσει 
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.  
 
2. Αν οι ελεγκτές των αρµοδίων αρχών, κατά τη διενέργεια επίσηµου ελέγχου, 
διαπιστώσουν φορτίο τροφίµου µη κανονικό ή µη ασφαλές, το οποίο, λόγω της 
φύσης του, µεταφέρεται µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο, για την επιβολή του µέτρου 
του περιορισµού ή της απαγόρευσης διάθεσης του φορτίου τροφίµου, αποτελεί 
υποχρέωση του ιδιοκτήτη η υπόδειξη κατάλληλου χώρου για µεταφορά και φύλαξη 
του φορτίου µε έξοδα του ιδιοκτήτη, για όσο χρόνο απαιτείται και εφαρµόζονται οι 
σχετικές διατάξεις των άρθρων  8 ή 9, αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Τοµείς των τροφίµων ή ζωοτροφών στα φορτία από και προς τρίτες χώρες. 
 
Άρθρο 14   
Μέτρα συµµόρφωσης  
 
1. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής, ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση των 
ελεγκτών, τίθενται υπό επίσηµη κράτηση φορτία από τρίτες χώρες, τα οποία δεν 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που επιβάλλει η ενωσιακή και 
εθνική νοµοθεσία και αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήµατα των επιχειρήσεων τροφίµων 
ή ζωοτροφών, επιβάλλονται, κατά περίπτωση και στο βαθµό που απαιτείται, τα 
ακόλουθα µέτρα συµµόρφωσης: 
α) Υποβολή σε ειδική µεταχείριση, σύµφωνα µε το άρθρο 15.  
β) Επαναποστολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 16, εφόσον γίνονται δεκτά από την 
τρίτη χώρα αποστολής τους.  
γ) Καταστροφή των φορτίων. 
δ) Χρήση  των εν λόγω τροφίµων ή ζωοτροφών για άλλους σκοπούς, πλην εκείνων 
για τους οποίους προορίζονταν αρχικά. 
ε) Επιβολή διορθωτικών ενεργειών σε τρόφιµα φυτικής προέλευσης, όπως 
επαναδιαλογή, ανασυσκευασία, υποβιβασµός ή επαναταξινόµηση και επανέλεγχος 
προκειµένου να επιτραπεί η εισαγωγή/εξαγωγή του φορτίου. 
στ) κάθε άλλο µέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρµόδια αρχή. 
 
2. Αν τα φορτία των τροφίµων ή ζωοτροφών έχουν ήδη διατεθεί σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, η αρµόδια αρχή εφαρµόζει τα µέτρα του κεφαλαίου Α. 
 
3. Οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν ότι τα φορτία των τροφίµων ή ζωοτροφών δεν έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, είτε άµεσα, είτε µέσω 
του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και 2 ή µέχρις ότου εφαρµοστούν τα µέτρα αυτά. 
 
4. Αν  από τους επίσηµους ελέγχους προκύπτει ότι ένα φορτίο είναι µη ασφαλές, η 
αρµόδια αρχή θέτει το εν λόγω φορτίο υπό επίσηµη κράτηση µέχρι την καταστροφή 
του ή λαµβάνει οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγµένο µέτρο, το οποίο απαιτείται για την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων. 
 
5. Αν φορτία τροφίµων ή  ζωοτροφών, για τα οποία έχει ορισθεί αυξηµένο επίπεδο 
ελέγχων, δεν προσκοµίζονται για επισήµους ελέγχους, η αρµόδια αρχή διατάσσει 
την ανάκλησή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 10 και τη θέση τους αµελλητί υπό 
επίσηµη κράτηση και στη συνέχεια, είτε την καταστροφή τους, είτε την 
επαναποστολή τους.  
 
6. α) Η επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών δύναται να υποβάλλει ένσταση στην 
προϊσταµένη αρχή της αρχής του εξέδωσε την απόφαση επιβολής της επίσηµης 
κράτησης, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της εν λόγω  
απόφασης. Η προϊστάµενη αρχή εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) 
εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται αυθηµερόν στην επιχείρηση, σύµφωνα µε 
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το άρθρο 38. Η απόφαση της προϊσταµένης αρχής είναι οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή. 
β) Σε περίπτωση επίσηµης κράτησης:  
αα) από τους Συνοριακούς Σταθµούς Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), φορτίου 
ζωοτροφών από τρίτες χώρες, η ένσταση της περίπτωσης α υποβάλλεται στη 
∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
και κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του αυτού 
Υπουργείου, εντός  δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
επιβολής της επίσηµης κράτησης. H ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής 
ενηµερώνει αυθηµερόν την οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.  
ββ) από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, φορτίου ζωοτροφών από τρίτες χώρες, για το οποίο προκύπτει 
παράβαση σχετικά µε την ασφάλεια των ζωοτροφών, όπως ανεπιθύµητες ουσίες, 
απαγορευµένα συστατικά και παραβίαση των όρων έγκρισης πρόσθετων υλών,  η 
ένσταση της περίπτωσης α υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εντός δύο (2) 
εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής της επίσηµης 
κράτησης. 
Ο, κατά περίπτωση, προϊστάµενος των ως άνω ∆ιευθύνσεων εκδίδει απόφαση επί 
της ένστασης, εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται αυθηµερόν 
στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38 και η οποία είναι οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή. 
γ) Για την εξέταση των ως άνω ενστάσεων, οι αρχές που εξέδωσαν την απόφαση 
επιβολής της επίσηµης κράτησης διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές των 
περιπτώσεων α και β την έκθεση ελέγχου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.  
δ) Αν δεν ασκηθεί ένσταση, σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α και β,  η  
απόφαση της αρµόδια αρχής για επιβολή της επίσηµης κράτησης καθίσταται 
οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. 
 
Άρθρο 15 
Ειδική µεταχείριση φορτίων 
 
1. Η ειδική µεταχείριση των φορτίων περιλαµβάνει: 
α) µεταχείριση ή µεταποίηση µε σκοπό τη συµµόρφωση των φορτίων των τροφίµων 
ή ζωοτροφών µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας ή της τρίτης χώρας, στην 
οποία θα επαναποσταλούν, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης του µικροβιακού 
τους φορτίου, ανάλογα µε την περίπτωση, εφόσον προβλέπεται ρητά από την 
ενωσιακή νοµοθεσία ότι επιτρέπεται τέτοιου είδους µεταχείριση ή µεταποίηση, 
αποκλειόµενης όµως της αραίωσης, 
β) τη µεταποίηση µε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο για σκοπούς άλλους από 
την κατανάλωση, από τον άνθρωπο ή τα ζώα. 
 
2. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι η ειδική µεταχείριση διεξάγεται σε εγκαταστάσεις 
υπό τον έλεγχό της ή υπό τον έλεγχο της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους µέλους και 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις απαιτήσεις. 
 
Άρθρο 16 
Επαναποστολή φορτίων 
 
1. Η αρµόδια αρχή επιτρέπει την επαναποστολή φορτίων µόνον εφόσον: 
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α) ο προορισµός έχει συµφωνηθεί µε την επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών και 
β) ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίµων ή ζωοτροφών έχει ενηµερώσει 
προηγουµένως την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας 
προορισµού, εάν πρόκειται για άλλη χώρα, σχετικά µε τους λόγους και τις συνθήκες 
βάσει των οποίων απορρίπτονται τα συγκεκριµένα τρόφιµα ή  ζωοτροφές από την 
αγορά της Ε.Ε. και   
γ) η αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας προορισµού δηλώνει στην αρµόδια αρχή ότι 
είναι έτοιµη να δεχθεί το φορτίο, εφόσον η τρίτη χώρα προορισµού δεν είναι η τρίτη 
χώρα καταγωγής. 
 
2. Η επαναποστολή των φορτίων πραγµατοποιείται, κατά κανόνα, εντός εξήντα (60) 
το πολύ ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η αρµόδια αρχή αποφάσισε 
τον προορισµό του φορτίου, εκτός εάν έχει κινηθεί νοµική διαδικασία, µε την 
επιφύλαξη της προθεσµίας για αίτηση συµπληρωµατικής γνώµης εµπειρογνώµονα, 
όταν τα αποτελέσµατα των επισήµων ελέγχων δεν το αποκλείουν. Εάν, µετά την 
πάροδο των εξήντα (60) ηµερών, η επαναποστολή δεν πραγµατοποιηθεί, το φορτίο 
καταστρέφεται, εκτός αν η καθυστέρηση αιτιολογείται δεόντως, για λόγους ανωτέρας 
βίας. 
 
3. Εν αναµονή της επαναποστολής του φορτίου ή της επιβεβαίωσης των λόγων 
απόρριψής του, η αρµόδια αρχή θέτει το φορτίο υπό επίσηµη κράτηση. 
 
4. Η αρµόδια κεντρική αρχή ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρµόδιες 
αρχές των άλλων κρατών µελών, µέσω του συστήµατος RASFF και κοινοποιεί τις 
αποφάσεις της στις τελωνειακές υπηρεσίες. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 
συνεργάζονται, ώστε να λάβουν οποιαδήποτε περαιτέρω αναγκαία µέτρα, 
προκειµένου να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου εισόδου του 
απορριφθέντος φορτίου στην ΕΕ.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Τοµέας υγείας και προστασίας των ζώων. 
 
Άρθρο 17  
Μέτρα συµµόρφωσης  
 
1. Αν κατά τον επίσηµο έλεγχο εντοπιστούν περιπτώσεις µη συµµόρφωσης που 
θίγουν ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, τη δηµόσια υγεία, τη 
λειτουργικότητα των συστηµάτων σήµανσης και καταγραφής των ζώων και την καλή 
διαβίωση των ζώων, οι αρµόδιες  αρχές λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, τα 
οποία, µε την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων διατάξεων και µέτρων που 
προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, συνίστανται, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα: 
 
α) διενέργεια απαραίτητων απολυµάνσεων, 
β) περιορισµός των µετακινήσεων των ζώων, 
γ) αποµόνωση ή αποκλεισµός εκτροφής ή/και περιοχής, 
δ) ολική ή µερική αποµάκρυνση των ζώων από την εκµετάλλευση, 
ε) µερική ή ολική υγειονοµική σφαγή ή θανάτωση, 
στ) σφαγή ή επείγουσα σφαγή ή επείγουσα θανάτωση,  
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ζ) αα) απαγόρευση εξόδου ζωικών προϊόντων από την εκµετάλλευση ή ββ) 
προώθηση για θερµική επεξεργασία σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις των αυγών που 
προέρχονται από εγκαταστάσεις όπου δεν τηρούνται τα επιτρεπόµενα συστήµατα 
εκτροφής ορνίθων  
η) άλλα µέτρα υγειονοµικού χαρακτήρα, 
θ) αναστολή ή ανάκληση έγκρισης και άδειας εγκατάστασης, 
ι) κατάσχεση κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων καθώς και σπέρµατος, 
ωαρίων ή εµβρύων, σύµφωνα µε το άρθρο 19,  
ια) αναστολή ή ανάκληση της άδειας του µεταφορέα, 
ιβ) αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης καταλληλότητας ή του πιστοποιητικού 
έγκρισης του µεταφορικού µέσου,  
ιγ) αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης του 
οδηγού ή συνοδού, οι οποίοι υποχρεούνται να παραδώσουν το πιστοποιητικό αυτό 
στην αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχουν 
την έδρα τους,   
ιδ) αλλαγή του οδηγού ή του συνοδού, 
ιε) προσωρινή επισκευή του µεταφορικού µέσου, 
ιστ) µεταφορά παρτίδας ή µέρους αυτής σε άλλο µεταφορικό µέσο, 
ιζ) επιστροφή των ζώων στον τόπο αναχώρησης, ή συνέχιση στον τόπο προορισµού 
µε το πιο σύντοµο δροµολόγιο, 
ιη) εκφόρτωση των ζώων και σταβλισµός σε κατάλληλο χώρο µε την παροχή των 
κατάλληλων φροντίδων, 
ιθ) προσωρινή απαγόρευση στον µεταφορέα και στο µεταφορικό µέσο να µεταφέρει 
ζώα εντός της χώρας, 
κ) τροποποίηση των πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας του σφαγείου, σχετικά µε  
το χειρισµό των ζώων από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο έως και την αφαίµαξή 
τους, µε επιβράδυνση ή παύση της παραγωγής, 
κα) αύξηση της συχνότητας των αυτοελέγχων στη διαδικασία της αναισθητοποίησης 
και στην  αποτελεσµατικότητάς της, 
κβ) αύξηση  της συχνότητας των αυτοελέγχων στη θρησκευτική σφαγή κατά το 
στάδιο πριν την απελευθέρωση του ζώου από την ακινητοποίηση και πριν την 
εκδορά ή το ζεµάτισµα, 
κγ) τροποποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης στα σφαγεία κατά τις  
διαδικασίες των περιπτώσεων κα και κβ.  
κδ) αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ικανότητας των προσώπων που 
εκτελούν τις διαδικασίες χειρισµού των ζώων από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο  
έως και την αφαίµαξή τους, 
κε) αναστολή ή ανάκληση της ανάθεσης σε φορέα, της τελικής εξέτασης και έκδοσης 
του πιστοποιητικού ικανότητας των προσώπων της περίπτωσης κδ, 
κστ) τροποποίηση  των οδηγιών του κατασκευαστή που συνοδεύουν τον εξοπλισµό 
ακινητοποίησης και αναισθητοποίησης 
κζ) κάθε άλλο µέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρµόδια αρχή. 
 
2. Ειδικότερα στην περίπτωση µη συµµόρφωσης µε:  
α) τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας που αφορούν: 

αα) στην αντιµετώπιση νοσηµάτων των ζώων και ζωονόσων,  
ββ) στις ενδοενωσιακές συναλλαγές ζώντων ζώων καθώς και τις εισαγωγές 
αυτών από τρίτες χώρες,  
γγ) στα µέτρα που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση νοσηµάτων 
των ζώων και ζωονόσων,  
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β) τα µέτρα που απαιτούνται κατά την εφαρµογή πάσης φύσεως προγραµµάτων 
διερεύνησης, ελέγχου, καταπολέµησης και επιτήρησης των νοσηµάτων των ζώων 
και των ζωονόσων και  
γ) τις συστάσεις που χορηγούν γραπτώς οι αρµόδιες αρχές ή οι επίσηµοι κτηνίατροι 
για την τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, την αποτροπή εξάπλωσης νοσηµάτων 
και την εν γένει προστασία της υγείας των ζώων,  
οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν σε γραπτή προειδοποίηση του ασκούντα την 
εκµετάλλευση των ζώων, µε την οποία του γνωστοποιείται η υποχρέωση 
συµµόρφωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του προβλεπόµενου από τις 
ισχύουσες διατάξεις χρονικού διαστήµατος συµµόρφωσης ή αν δεν υφίστανται 
τέτοιες διατάξεις, του εύλογου χρονικού διαστήµατος που καθορίζει η επίσηµη αρχή 
ή ο επίσηµος κτηνίατρος, µε βάση την ευχέρεια και τις δυνατότητες συµµόρφωσης, 
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις τους άρθρου 27, καθώς και τα µέτρα 
συµµόρφωσης της παραγράφου 1, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 
Άρθρο 18 
∆ιαδικασία επιβολής µέτρων συµµόρφωσης  
 
1. α) Τα µέτρα συµµόρφωσης του άρθρου 17, πλην της περίπτ. ι της παρ. 1 αυτού 
που αφορά κατάσχεση κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων καθώς και 
σπέρµατος, ωαρίων ή εµβρύων και περιγράφεται στο άρθρο 19, επιβάλλονται µε 
απόφαση της αρµόδιας αρχής, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης των  ελεγκτών.  
β) Αν για την επιβολή των µέτρων συµµόρφωσης είναι αρµόδια η κεντρική αρµόδια 
αρχή ή άλλη δηµόσια αρχή, η απόφαση επιβολής των µέτρων συµµόρφωσης 
εκδίδεται από την κεντρική αρµόδια αρχή ή την άλλη δηµόσια αρχή, κατόπιν 
εισήγησης της κατά τόπο αρµόδιας αρχής και διαβίβασης των σχετικών εγγράφων. 
 
2. Η απόφαση λήψης µέτρων συµµόρφωσης κοινοποιείται στην εκµετάλλευση ή 
επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38. Στην απόφαση γίνεται αναφορά για το 
δικαίωµα ένστασης του ενδιαφερόµενου, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης.  
 
3. α) Με απόφασή του ο προϊστάµενος της αρµόδιας αρχής, στην οποία ανήκουν οι 
ελεγκτές, προβαίνει εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της 
ένστασης, στη σύσταση, συγκρότηση και στον ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής, η 
οποία αποτελείται από: 
αα) δύο (2) υπαλλήλους της  υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των 
ελεγκτών που επέβαλλαν τα µέτρα συµµόρφωσης, εφόσον αυτό είναι δυνατό, 
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν ορίσει ή 
δηλώσει αδυναµία να ορίσει µέλος στην επιτροπή, µέλος ορίζεται από τον 
προϊστάµενο που συγκροτεί  την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που 
διενήργησε τον έλεγχο. 
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο υπάλληλος µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο υπάλληλος µε το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας .   
β) Σε περίπτωση µη επαρκούς αριθµού υπαλλήλων για τη συγκρότηση της 
επιτροπής, σε αυτήν δύνανται να συµµετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αντίστοιχες 
αρµόδιες αρχές.  
 
4. Η τριµελής επιτροπή συνέρχεται εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από τη 
συγκρότησή της και αφού εξετάσει λεπτοµερώς το θέµα και λάβει υπόψη την έκθεση 
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των ελεγκτών καθώς και κάθε στοιχείο που προκύπτει κατά την εξέταση, συντάσσει 
σχετικό πρακτικό – εισήγηση προς την αρµόδια αρχή, η οποία αποφασίζει επί της 
ένστασης. Η απόφαση της αρµόδιας αρχής κοινοποιείται αυθηµερόν στην 
εκµετάλλευση ή στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38.  
 
5. Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της απόφασης λήψης µέτρων συµµόρφωσης. 
 
6. α) Αν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνονται ευρήµατα που ενέχουν άµεσο 
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων, οι ελεγκτές µπορούν να 
αποφασίσουν κατά περίπτωση τη λήψη άµεσων µέτρων συµµόρφωσης επείγοντος 
χαρακτήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 17.  
β) Αν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνονται ευρήµατα που ενέχουν άµεσο 
κίνδυνο για την προστασία των ζώων, οι ελεγκτές µπορούν να αποφασίσουν κατά 
περίπτωση τη λήψη άµεσων µέτρων συµµόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα, 
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις  δ, ζ υποπερίπτωση ββ, ιβ, κ, κα, κβ και κγ  της παρ. 1 
του άρθρου 17. 
γ) Η έκθεση, στην οποία  αναφέρονται τα µέτρα συµµόρφωσης των ανωτέρω 
περιπτώσεων α και β, διαβιβάζεται στην αρµόδια αρχή για την αξιολόγηση της 
αναγκαιότητας ή µη επιβολής επιπλέον µέτρων συµµόρφωσης ή/και κυρώσεων.  
δ) Απαγορεύεται η άσκηση ένστασης κατά της απόφασης των ελεγκτών για λήψη 
άµεσων µέτρων συµµόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα. 
 
7. Για την άρση της απόφασης επιβολής των µέτρων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, 
απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της αρµόδιας αρχής, αφού προηγουµένως 
οι ελεγκτές βεβαιώσουν εγγράφως, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο, ότι 
πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι 
λόγοι που επέβαλαν τη λήψη των µέτρων. 
 
8. α) Ειδικά όσον αφορά τη λήψη των επειγόντων µέτρων που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις στ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη της παρ. 1 του άρθρου 17, λόγω µη τήρησης από 
τους µεταφορείς, των κείµενων διατάξεων για τη µεταφορά των ζώων, ισχύουν τα 
ακόλουθα:  
αα) Αν οι ελεγκτές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας  ή  του Σταθµού Υγειονοµικού 
Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), κατά περίπτωση, διαπιστώσουν µη συµµόρφωση σε 
σχέση µε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας και 
αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά, λαµβάνουν  οι ίδιοι, ή 
απαιτούν από τον  υπεύθυνο για τα ζώα, να λάβει τα αναγκαία µέτρα συµµόρφωσης 
για την προστασία των ζώων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. 
Όταν για την εφαρµογή των µέτρων είναι ανάγκη να µεταφερθούν τα ζώα, κατά 
παράβαση κείµενων διατάξεων, η αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή, εκδίδει άδεια για 
τη µεταφορά τους. Η άδεια αναφέρει τα συγκεκριµένα ζώα και καθορίζει τους όρους 
υπό τους οποίους µπορούν να µεταφερθούν µέχρις ότου υπάρξει πλήρης 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
ββ) Αν ο υπεύθυνος για τα ζώα δεν µπορεί να εντοπιστεί ή δεν συµµορφώνεται προς 
τις υποδείξεις της αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής της υποπερίπτωσης αα, ο 
προϊστάµενος αυτής εκδίδει άµεσα απόφαση εφαρµογής των αναγκαίων µέτρων 
επείγοντος χαρακτήρα.  
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β) Οι αιτιολογηµένες αποφάσεις των  αρµοδίων, κατά περίπτωση, αρχών 
κοινοποιούνται άµεσα στον µεταφορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 38 και ενηµερώνεται 
η αρµόδια αρχή που χορήγησε την άδειά του. Αν απαιτείται, οι αρµόδιες αρχές 
παρέχουν βοήθεια στον µεταφορέα για να διευκολύνουν την εφαρµογή των 
απαιτούµενων µέτρων έκτακτης ανάγκης. 
Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές, ενεργούν για την είσπραξη των δαπανών που 
προκύπτουν από την εκτέλεση των µέτρων αυτών και βαρύνουν τον υπεύθυνο για τα 
ζώα κατά τη µεταφορά. Οι δαπάνες αυτές βεβαιώνονται από τον προϊστάµενο της 
αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). 
 
Άρθρο 19 
∆ιαδικασία επιβολής του µέτρου της κατάσχεσης των κτηνιατρικών 
φαρµακευτικών προϊόντων, σπέρµατος, ωαρίων ή εµβρύων  
 
1. Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης των ελεγκτών των αρµοδίων 
αρχών,  τα κατωτέρω:  
α) κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των φαρµακούχων 
ζωοτροφών, σε εκτροφές παραγωγικών ζώων που εντοπίζονται χωρίς κτηνιατρική 
συνταγή ή έχουν λήξει ή αλλοιωθεί ή χωρίς άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό 
Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) ή µετά τη λήξη ή ανάκληση ή αναστολή της και  
β)  σπέρµα, ωάρια ή έµβρυα που διακινούνται από άλλα κράτη-µέλη, χωρίς να 
συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα υγειονοµικά κτηνιατρικά 
πιστοποιητικά ή εισάγονται παράνοµα από τρίτες χώρες καθώς και σπέρµα, ωάρια ή 
έµβρυα που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή διατηρούνται σε µη εγκεκριµένες κατά 
περίπτωση εγκαταστάσεις ή που η προβλεπόµενη διάρκεια ζωής ή διατήρησής τους 
έχει λήξει ή µεταφέρονται κάτω από µη ικανοποιητικές υγειονοµικές συνθήκες.  
2. Η έκθεση κατάσχεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία και οι 
ποσότητες των κατασχεθέντων προϊόντων, κοινοποιείται στην εκµετάλλευση ή  
επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 38.  
3. Στην έκθεση κατάσχεσης αναφέρεται το δικαίωµα της εκµετάλλευσης ή 
επιχείρησης να ασκήσει ένσταση στην αρµόδια αρχή, στην οποία ανήκουν οι 
ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από 
την κοινοποίησή της.  
Αν η εκµετάλλευση ή επιχείρηση δεν επιθυµεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, 
ο εκπρόσωπός της υπογράφει στην έκθεση κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής και 
παραιτείται του δικαιώµατος αυτού. 
4. Για τη εξέταση της ένστασης, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν 
οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, µε απόφασή του, προβαίνει εντός 
πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της ένστασης, στη σύσταση, 
συγκρότηση και στον ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από: 

αα) δύο (2) ελεγκτές της αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των 
ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση,  
ββ) έναν (1) ειδικό,  που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν ορίσει 
ή δηλώσει αδυναµία να ορίσει µέλος στην επιτροπή, µέλος ορίζεται από τον 
προϊστάµενο που συγκροτεί  την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που 
διενήργησε τον έλεγχο. 

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.  
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο ελεγκτής µε τον λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.    
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5. Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο 
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και αφού λάβει υπόψη 
την έκθεση κατάσχεσης και τα στοιχεία που προσκοµίζει και επικαλείται ο 
ενιστάµενος, αποφασίζει αιτιολογηµένα επί της ένστασης εντός προθεσµίας τριών 
(3) ηµερών. 
Η απόφαση κοινοποιείται άµεσα στην εκµετάλλευση ή επιχείρηση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 38, δια του Προέδρου της επιτροπής και στην αρµόδια αρχή που τη 
συγκρότησε. 
6. Η απόφαση επί της ένστασης, ή η έκθεση κατάσχεσης, αν δεν υποβληθεί εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας ένσταση, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή.   
7. Τα κατασχεθέντα προϊόντα επισηµαίνονται κατάλληλα και φυλάσσονται στην 
αποθήκη της εκµετάλλευσης ή της επιχείρησης µε ευθύνη του υπευθύνου της, µέχρι 
την έκδοση απόφασης για την αποµάκρυνσή τους. 
8. Για την τύχη των κατασχεθέντων προϊόντων αποφασίζει ο προϊστάµενος της 
αρµόδιας αρχής στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές και επιβάλλεται η καταστροφή ή 
επιστροφή ή άλλη διάθεσή τους, σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 
9. Η εκµετάλλευση ή επιχείρηση έχει την ευθύνη για την εφαρµογή της απόφασης 
της παραγράφου 8, καθώς και για την ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής που 
διενήργησε τον έλεγχο – κατάσχεση, ως προς την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών. 
10. Η αρµόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο έχει την εποπτεία των διαδικασιών 
και ενηµερώνει σχετικά την κεντρική αρµόδια αρχή.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 
Τοµέας διαχείρισης των ΖΥΠ και των ΠΠ. 
 
Άρθρο 20 
Μέτρα συµµόρφωσης εντός της χώρας και µεταξύ των κρατών µελών  
 
Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσηµου ελέγχου, σε περίπτωση που 
διαπιστώνουν µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει 
η ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταφοράς, 
χειρισµού, µεταποίησης, αποθήκευσης, διάθεσης στην αγορά, διανοµής, χρήσης ή 
απόρριψης των ΖΥΠ και των ΠΠ επιβάλλουν, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της µη 
συµµόρφωσης, το ιστορικό και το µέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο 
βαθµό που απαιτείται, τα ακόλουθα µέτρα συµµόρφωσης : 
 
α) Περιορισµό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των ΖΥΠ ή ΠΠ.  
β) Απόρριψη των ΖΥΠ ή ΠΠ µέσω αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης σε 
εγκεκριµένη µονάδα αποτέφρωσης ή µέσω ταφής σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής 
ταφής.  
γ) ∆ιαχείριση/χρήση των ΖΥΠ ή ΠΠ διαφορετική από εκείνη για την οποία 
προορίζονταν αρχικά. 
δ) Υποβολή διαδικασιών εξυγίανσης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία 
ε) Επαναποστολή στο κράτος µέλος αποστολής τους, εφόσον γίνονται δεκτά.  
στ) Αναστολή ή ανάκληση της λειτουργίας εγκατάστασης/µονάδας. 
ζ) Ανάκληση δραστηριότητας καταχωρισµένης εγκατάστασης/µονάδας ή χρήστη 
η) Ανάκληση έγκρισης οχήµατος ή εµπορευµατοκιβωτίου. 
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θ) Κάθε άλλο µέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρµόδια αρχή 
 
Άρθρο 21 
Περιορισµός ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των ΖΥΠ ή ΠΠ 
 
Οι αρµόδιες αρχές επιβάλουν το µέτρο του περιορισµού ή της απαγόρευσης 
διάθεσης στην αγορά των ΖΥΠ ή ΠΠ µε τις διαδικασίες της δέσµευσης και 
κατάσχεσης, ως εξής : 
 
1. α) ∆εσµεύονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης των ελεγκτών των αρµοδίων 
αρχών, τα ΖΥΠ ή ΠΠ, για τα οποία δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση του 
κινδύνου χωρίς τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων καθώς και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν αιτιολογηµένα ότι υπάρχει ανάγκη για 
δέσµευση. 
β) Η έκθεση δέσµευσης κοινοποιείται από την αρµόδια αρχή στην επιχείρηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 38. 
γ) Η αποδέσµευση των δεσµευµένων ΖΥΠ ή ΠΠ γίνεται αυτοδικαίως από την 
αρµόδια αρχή ή κατόπιν έγγραφης αίτησης προς αυτήν, µετά τη λήψη αρνητικών 
αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων. Οι ελεγκτές συντάσσουν προς τούτο 
πρακτικό αποδέσµευσης.  
 
2. α) Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης των ελεγκτών των αρµοδίων 
αρχών, τα παρακάτω ΖΥΠ ή ΠΠ, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, 
διακίνησης και διάθεσης αυτών, όταν : 

αα) έχουν µολυνθεί ή αναµειχθεί µε µη επιτρεπτό υλικό ή σε περίπτωση θετικών 
αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων, 
ββ) δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή συσκευασθεί ή σηµανθεί ορθά, 
γγ) όταν στερούνται συνοδευτικών εγγράφων ή αυτά είναι ελλιπώς ή µη ορθά 
συµπληρωµένα (εµπορικά έγγραφα ή/και υγειονοµικά πιστοποιητικά), 
δδ) ο προορισµός τους δεν αντιστοιχεί στην κατηγορία κατάταξής τους ή η 
εγκατάσταση/µονάδα/χρήστης προορισµού τους δεν είναι εγκεκριµένη ή 
καταχωρισµένη,  
εε) δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας ως προς 
τη διάθεσή τους στην αγορά και τη χρήση τους,  
στστ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν αιτιολογηµένα ότι 
υπάρχει αναγκαιότητα για κατάσχεση. 

β) Η έκθεση κατάσχεσης κοινοποιείται από την αρµόδια αρχή στην επιχείρηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 38. Στην έκθεση κατάσχεσης γίνεται αναφορά για το δικαίωµα 
της επιχείρησης να ασκήσει ένσταση επανεξέτασης, εντός δύο (2) εργασίµων 
ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης. 
γ) Αν η επιχείρηση δεν επιθυµεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, ο 
εκπρόσωπός της υπογράφει στην έκθεση κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής και 
παραιτείται του δικαιώµατος αυτού.  
δ) Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση στην υπηρεσία που 
ανήκουν οι ελεγκτές. Εφόσον δεν κατατεθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης 
προθεσµίας, η έκθεση θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. 
ε) Για τη εξέταση της ένστασης, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν 
οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, µε απόφασή του, προβαίνει εντός δύο 
(2) εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της ένστασης, στη σύσταση, συγκρότηση 
και στον ορισµό µελών τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από : 
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αα) δύο (2) ελεγκτές της αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των 
ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση, 
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάµενος. Αν ο ενιστάµενος, δεν ορίσει 
ή δηλώσει αδυναµία να ορίσει µέλος στην επιτροπή, µέλος ορίζεται από τον 
προϊστάµενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που 
διενήργησε τον έλεγχο. 

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο ελεγκτής µε τον λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. 
στ) Η επιτροπή συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, το αργότερο 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη συγκρότησή της και αφού λάβει υπόψη 
την έκθεση κατάσχεσης και τα στοιχεία που προσκοµίζει και επικαλείται ο 
ενιστάµενος, αποφασίζει αιτιολογηµένα επί της ένστασης εντός προθεσµίας τριών 
(3) εργασίµων ηµερών . 
Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται άµεσα στην επιχείρηση και στην αρµόδια 
αρχή που τη συγκρότησε, δια του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 38. Η 
απόφαση επί της ένστασης, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. 
ζ) Στην έκθεση κατάσχεσης, αν δεν κατατεθεί ένσταση επανεξέτασης ή στην 
απόφαση επί της ένστασης επανεξέτασης, αποφασίζεται η τύχη των κατασχεθέντων, 
ως εξής : 

αα) Επιβάλλεται η απόρριψη των ΖΥΠ ή ΠΠ µέσω αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης σε εγκεκριµένη µονάδα αποτέφρωσης ή µέσω ταφής σε 
εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής.  
ββ) Εγκρίνεται η διαχείριση/χρήση των ΖΥΠ ή ΠΠ για σκοπούς άλλους εκτός 
από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά. 
γγ) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης, όπως προβλέπεται από τη σχετική 
νοµοθεσία ή κάθε άλλο µέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις. 
δδ) Επαναποστολή των ΖΥΠ ή ΠΠ στο κράτος µέλος αποστολής τους, εφόσον 
αυτά γίνονται δεκτά. 

η) Τα κατασχεθέντα επισηµαίνονται κατάλληλα και φυλάσσονται στην αποθήκη της 
επιχείρησης µε ευθύνη του υπευθύνου της, µέχρι την έκδοση απόφασης για την 
αποµάκρυνσή τους. 
Τα κατασχεθέντα προς απόρριψη, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια, κατά τη µεταφορά 
τους προς τον τόπο προορισµού, συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο, το οποίο 
συντάσσεται από την επιχείρηση. Η διαδικασία πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία 
της κατά τόπο αρµόδιας αρχής. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη της 
γνωστοποίησης στην αρµόδια αρχή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.  
 
Άρθρο 22 
Αναστολή ή ανάκληση της λειτουργίας ή/και έγκρισης εγκατάστασης/µονάδας 
παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ.  
 
1. Εάν από τους επίσηµους ελέγχους που πραγµατοποιεί η αρµόδια αρχή 
διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, 
τότε, ανάλογα µε τη φύση και τη σοβαρότητα των µη συµµορφώσεων και των εν 
δυνάµει κινδύνων για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων, η αρµόδια αρχή 
δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη λειτουργία της εγκατάστασης/µονάδας 
παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ ή/και η κεντρική αρµόδια αρχή δύναται να 
αναστείλει ή να ανακαλέσει τον ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισης της 
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εγκατάστασης/µονάδας παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ, σύµφωνα µε την παρ. 
4. 
   
2. Η αρµόδια αρχή αναστέλλει τη λειτουργία εγκατάστασης/µονάδας ή/και η κεντρική 
αρµόδια αρχή αναστέλλει τον ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισής της προσωρινά στις 
παρακάτω περιπτώσεις:  

α) όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι 
λειτουργίας ή/και έγκρισης της εγκατάστασης/µονάδας, αντίστοιχα και οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων οδηγούν στην 
ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων, 
β) όταν η επιχείρηση δεν συµµορφώνεται µε τις συστάσεις των αρµοδίων 
αρχών και η αποκατάσταση των µη συµµορφώσεων µπορεί να γίνει εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος.  

Το µέτρο της αναστολής της λειτουργίας ή/και της έγκρισης µίας 
εγκατάστασης/µονάδας επιβάλλεται, για χρονικό διάστηµα ανάλογο µε εκείνο που 
απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, ώστε η 
επιχείρηση να εναρµονιστεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις.  
 
3. Η αρµόδια αρχή ανακαλεί την λειτουργία εγκατάστασης/µονάδας ή/και η κεντρική 
αρµόδια αρχή ανακαλεί τον ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισής της οριστικά στις 
παρακάτω περιπτώσεις:  

α) όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι 
λειτουργίας ή/και έγκρισής της, αντίστοιχα και υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για 
τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων που απαιτούν σηµαντικές 
παρεµβάσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης/µονάδας, 
β) όταν η επιχείρηση αδυνατεί να αποκαταστήσει τις µη συµµορφώσεις εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος, 
γ) όταν η επιχείρηση δεν συµµορφώνεται προς την απόφαση αναστολής της 
λειτουργίας ή έγκρισης.  

 
4. α) Η αρµόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, 
εισηγείται άµεσα στην αδειοδοτούσα αρχή την αναστολή ή ανάκληση της λειτουργίας 
της εγκατάστασης/µονάδας ή/και στην κεντρική αρµόδια αρχή την αναστολή ή 
ανάκληση της έγκρισή της, αφού πρώτα καλέσει σε ακρόαση τον υπεύθυνο της 
επιχείρησης, εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα 
επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. 
β) Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής αναστέλλεται ή ανακαλείται η άδεια 
λειτουργίας της εγκατάστασης/µονάδας ή/και µε απόφαση της κεντρικής αρµόδιας 
αρχής, αναστέλλεται ή ανακαλείται ο ειδικός κωδικός αριθµός έγκρισης της 
εγκατάστασης/µονάδας, αντίστοιχα. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην 
επιχείρηση/µονάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 38.  
 
5. Η αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µίας εγκατάστασης/µονάδας 
συνεπάγεται άµεσα και την αναστολή ή ανάκληση του ειδικού κωδικού αριθµού 
έγκρισής της και αντίστροφα.  
 
6. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει ένσταση προς την αρµόδια υπηρεσία που 
εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής ή ανάκλησης της 
λειτουργίας ή έγκρισής της, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίησή 
της. Η αρµόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός πέντε (5) 
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εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 
38.  
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής ή 
ανάκλησης της λειτουργίας ή έγκρισης της εγκατάστασης/µονάδας, αν δεν υποβληθεί 
ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή. 
Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την 
εκτέλεση της επιβολής του µέτρου της αναστολής ή ανάκλησης της λειτουργίας ή της 
έγκρισης εγκατάστασης/µονάδας. 
 
7. Για την άρση της αναστολής ή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή/και του 
ειδικού κωδικού αριθµού έγκρισης της εγκατάστασης/µονάδας απαιτείται η έκδοση 
απόφασης από την αδειοδοτούσα αρχή ή την κεντρική αρµόδια αρχή, αντίστοιχα, 
αφού προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, µετά 
από επιτόπιο έλεγχο, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν 
συντρέχουν πλέον οι λόγοι που την επέβαλαν. 
 
8. α) Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη σφράγιση του παραγωγικού 
µηχανολογικού εξοπλισµού τµήµατος ή ολόκληρης της εγκατάστασης/µονάδας, µε τη 
συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη και σύµφωνα µε τα 
άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991, στις κάτωθι περιπτώσεις : 

αα) αν διαπιστωθεί ότι τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η δηµόσια υγεία και η υγεία 
των ζώων και άµεση ανάγκη αποτροπής του κινδύνου 
ββ) αν η επιχείρηση δεν συµµορφωθεί µε το µέτρο ανάκλησης της λειτουργίας 
της εγκατάστασης/µονάδας 
γγ) αν η επιχείρηση λειτουργεί χωρίς να έχει υποβάλλει σχετικό φάκελο στην 
αρµόδια αρχή για αδειοδότηση και τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η δηµόσια υγεία και 
η υγεία των ζώων  

β) Η επιχείρηση ειδοποιείται εγγράφως από την αδειοδοτούσα αρχή για την αιτία, την 
ακριβή ηµεροµηνία και ώρα σφράγισης της εγκατάστασης, ενώ, παράλληλα, καλείται 
να αποµακρύνει εγκαίρως τα ΖΥΠ ή ΠΠ που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης. Η 
σφράγιση περιλαµβάνει το κλείδωµα και την αφαίρεση των κλειδιών της 
εγκατάστασης, µε δαπάνη που προκαταβάλλεται από την επιχείρηση. Για κάθε 
σφράγιση συντάσσεται και σχετική έκθεση από την αδειοδοτούσα αρχή.  
 
9. Όταν στα πλαίσια διενέργειας επισήµων ελέγχων, εκ µέρους της κεντρικής 
αρµόδια αρχής, σε µονάδες παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ, διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, τότε µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, κατόπιν εισήγησης της κεντρικής αρµόδιας αρχής αναστέλλεται ή 
ανακαλείται η λειτουργία και η έγκριση των εγκαταστάσεων/µονάδων ΖΥΠ ή ΠΠ .  
 
Άρθρο 23 
Ανάκληση δραστηριότητας καταχωρισµένης εγκατάστασης/µονάδας ή χρήστη 
ΖΥΠ ή ΠΠ.  
 
1. Για εγκαταστάσεις/µονάδες ή χρήστες/δραστηριότητες ΖΥΠ και ΠΠ, που είναι 
καταχωρισµένες σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 47 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2011 και δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που επιβάλλει η ενωσιακή 
νοµοθεσία, οι αρµόδιες αρχές δύνανται, µε απόφασή τους, να άρουν την έγκριση 
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χρήσης και τον επίσηµο αριθµό καταχώρισης αυτών, την οποία κοινοποιούν άµεσα 
στην κεντρική αρµόδια αρχή. 
2. Οι ως άνω επιχειρήσεις και χρήστες, δύνανται να καταθέσουν ένσταση προς την 
υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση, σύµφωνα µε τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 22.  
 
Άρθρο 24 
Ανάκληση έγκρισης καταλληλότητας οχήµατος ή εµπορευµατοκιβωτίου 
µεταφοράς ΖΥΠ ή ΠΠ. 
 
1. Αν οι ελεγκτές των αρµοδίων αρχών, κατά τη διενέργεια επίσηµου ελέγχου, 
διαπιστώσουν µη συµµόρφωση σε σχέση µε τις  απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας 
που αφορά τις υποχρεώσεις του µεταφορέα καθώς και τις συνθήκες µεταφοράς των 
ΖΥΠ ή ΠΠ, η αρµόδια αρχή ανακαλεί την έγκριση καταλληλότητας του οχήµατος ή 
εµπορευµατοκιβωτίου και τον ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισής του και παράλληλα 
διαβιβάζει την ανάκληση έγκρισης και την έκθεση ελέγχου στις συναρµόδιες 
αδειοδοτούσες αρχές.  
2. Οι µεταφορείς, δύνανται να καταθέσουν ένσταση προς την υπηρεσία που εξέδωσε 
την απόφαση, σύµφωνα µε τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 22.  
 
Άρθρο 25 
Μέτρα συµµόρφωσης κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες 
 
1. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής, ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση απόρριψης 
των ελεγκτών, τίθενται υπό επίσηµη κράτηση φορτία από τρίτες χώρες, τα οποία δεν 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που επιβάλλει η ενωσιακή και 
εθνική νοµοθεσία και, αφού ληφθεί υπόψη το αίτηµα του υπευθύνου για το φορτίο, 
επιβάλλονται, τα ακόλουθα µέτρα συµµόρφωσης : 
α)   καταστροφή, 
β) εξυγίανση σε εγκεκριµένη µονάδα επεξεργασίας, όταν αυτό προβλέπεται ρητά 
από τη νοµοθεσία, όπως για τα ιχθυάλευρα,   
γ)   επαναποστολή σε τρίτη χώρα,  
δ) κάθε άλλο µέτρο που προβλέπεται από τη σχετική εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία. 
 
Μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του υπό κράτηση φορτίου και να επιβληθούν µέτρα 
συµµόρφωσης το κοντέινερ ή η αποθήκη σφραγίζονται. 
Η αρµόδια αρχή ελέγχου ενηµερώνει το σύστηµα Trade  Control and Expert System 
(TRACES), συµπληρώνει κατά περίπτωση την καρτέλα του RASFF, εκδίδει το Κοινό 
Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΚΕΕ) συµπληρώνοντας το αντίστοιχο µέτρο 
συµµόρφωσης και ακυρώνει το υγειονοµικό πιστοποιητικό. 
 
2. Η απόφαση της αρµόδιας αρχής για θέση υπό επίσηµη κράτηση φορτίου εκδίδεται 
το πολύ εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης 
απόρριψης των ελεγκτών στον υπεύθυνο του φορτίου. Αν το φορτίο αποτελεί 
σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, η αρµόδια αρχή 
αποφασίζει άµεσα για την άµεση καταστροφή του φορτίου.  
 
3. Η καταστροφή ή εξυγίανση πρέπει να πραγµατοποιείται σε εγκεκριµένη 
εγκατάσταση/µονάδα διαχείρισης ΖΥΠ, όπως µονάδα αποτέφρωσης ή µεταποίησης 
υλικών κατηγορίας 2 ή 1 και µονάδα παραγωγής βιοαερίου .  
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Οι απορριφθείσες παρτίδες πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν ΖΥΠ κατηγορίας 2 ή 1. 
Φορτία τα οποία προορίζονται για καταστροφή ή εξυγίανση πρέπει να µετακινούνται 
σε σφραγισµένους περιέκτες και κατά τη µεταφορά τους στην εγκατάσταση/µονάδα 
διαχείρισης, να συνοδεύονται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, δηλαδή 
ΚΚΕΕ και εµπορικό έγγραφο. 
 
4. α) Η επαναποστολή φορτίων επιτρέπεται µόνον εφόσον : 
αα) ο προορισµός έχει συµφωνηθεί µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης ΖΥΠ ή ΠΠ, 
που είναι αρµόδιος για το φορτίο και  
ββ) ο υπεύθυνος της επιχείρησης ΖΥΠ ή ΠΠ έχει ενηµερώσει προηγουµένως την 
αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας προορισµού, εάν 
πρόκειται για άλλη χώρα, σχετικά µε τους λόγους και τις συνθήκες που εµποδίζουν 
τη διάθεση των συγκεκριµένων ΖΥΠ ή ΠΠ στην αγορά της ΕΕ. 
Εφόσον η τρίτη χώρα προορισµού δεν είναι η τρίτη χώρα καταγωγής, απαιτείται 
επιπροσθέτως η προσκόµιση στο ΣΥ.Κ.Ε., εγγράφως, της σύµφωνης γνώµης των 
αρµόδιων αρχών της χώρας προορισµού ότι είναι έτοιµη να δεχθεί το φορτίο.  
β) Η επαναποστολή των φορτίων πραγµατοποιείται, κατά κανόνα, εντός εξήντα (60) 
το πολύ ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η αρµόδια αρχή αποφάσισε 
τον προορισµό του φορτίου, εκτός εάν έχει κινηθεί νοµική διαδικασία, µε την 
επιφύλαξη της προθεσµίας για αίτηση συµπληρωµατικής γνώµης εµπειρογνώµονα, 
όταν τα αποτελέσµατα των επισήµων ελέγχων δεν το αποκλείουν. Εάν, µετά την 
πάροδο των εξήντα (60) ηµερών, η επαναποστολή δεν πραγµατοποιηθεί, το φορτίο 
απορρίπτεται, εκτός αν η καθυστέρηση αιτιολογείται δεόντως, για λόγους ανωτέρας 
βίας. 
 
6. α) Ο υπεύθυνος για το φορτίο δύναται να υποβάλλει ένσταση στην προϊσταµένη 
αρχή της αρχής του εξέδωσε την έκθεση απόρριψης, εντός δύο (2) εργασίµων 
ηµερών από την κοινοποίησή της. Η προϊστάµενη αρχή εκδίδει απόφαση επί της 
ένστασης εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, η οποία κοινοποιείται αυθηµερόν στον 
ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 38. Η απόφαση της προϊσταµένης αρχής 
είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. 
β) Για την εξέταση της ένστασης, η αρµόδια αρχή ελέγχου διαβιβάζει στην 
προϊστάµενη αρχή την έκθεση απόρριψης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 
γ) Αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η απόφαση 
της αρµόδιας αρχής για επιβολή του µέτρου της επίσηµης κράτησης θεωρείται  
οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 
 
Άρθρο 26 
Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων 
 
1. Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, 
παράλληλα, µε την επιβολή των µέτρων συµµόρφωσης των κεφαλαίων Α, Β, Γ και ∆ 
του µέρους δεύτερου, δύναται να επιβάλλονται και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 
 
2. ∆εν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις:  
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α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει µη συµµόρφωση ως 
προς τη  νοµοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως στην αρµόδια αρχή  και λάβει άµεσα τα 
δέοντα µέτρα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές για τον περιορισµό του 
κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση 
ή δεν έχει καταναλωθεί.   
β) Όταν µη ασφαλή τρόφιµα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ 
αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήµατος RASFF, εφόσον αυτά έχουν 
παραχθεί εκτός της χώρας και µόνο στις περιπτώσεις που αποδειχθεί άγνοια ή 
απουσία δόλου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που προορίζεται το φορτίο.  
γ)  Όταν  τρόφιµα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ διατέθηκαν ή 
διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων δεν 
επέτρεπε την τεκµηρίωση βλάβης για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων. 
Ωστόσο, λαµβάνονται άµεσα τα απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης για την αποτροπή 
του κινδύνου, όταν αυτός διαπιστωθεί.  
 
Άρθρο 27 
∆ιοικητικές κυρώσεις επί µη συµµόρφωσης στους τοµείς των τροφίµων,  
ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ  
 
1. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίµων. 
2. Οι κατηγορίες µη συµµόρφωσης στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της 
υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, που επισύρουν 
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων καθώς το εύρος του προστίµου έχουν ως εξής: 
 
α) Γενικά: 
 

Μη συµµόρφωση Ύψος προστίµου σε ευρώ 
1. Η  κατά την άσκηση του επίσηµου έλεγχου, 

καθοιονδήποτε τρόπο,  άρνηση, παρακώλυση ή 
κωλυσιεργία αυτού, ως και η µη παροχή  ή παροχή  
ψευδών ή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών και 
στοιχείων.   

1.000 - 30.000 
 

2. Μη συµµόρφωση ως προς την υποχρέωση 
καταβολής των προβλεπόµενων τελών. 

∆ιπλάσιο έως τριπλάσιο 
οφειλόµενου τέλους 

3. Μη συµµόρφωση ως προς την υποχρέωση 
εγγραφής στα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία 
Μητρώα. 

1.000 - 10.000 
 

4. Μη συµµόρφωση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη 
δηµόσια υγεία ή προκαλεί βλάβη στην υγεία των 
καταναλωτών. 

61.000 - 500.000 

 
β) Τοµέας τροφίµων: 
 

Μη συµµόρφωση Ύψος προστίµου σε ευρώ 
1. Η µη συµµόρφωση µε τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής 

για την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς 
εργασίες, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, µέρος Α. του 
Καν. 852/04 και τις τροποποιήσεις αυτού. 

300 - 3.000 

2. Η µη συµµόρφωση µε τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής 
του παραρτήµατος ΙΙ, του Καν. 852/04 και των ειδικών 
απαιτήσεων του Καν. 853/04 και τις τροποποιήσεις 
αυτού. 

500 - 5.000  
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3. Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση εφαρµογής 
διαδικασιών βάσει των αρχών του HACCP ανάλογα µε 
τη φύση και το µέγεθος της επιχείρησης τροφίµων. 

500 - 5.000 

4. Η µη συµµόρφωση µε τις γενικές απαιτήσεις 
µεταφοράς, σύµφωνα µε το κεφ.IV του παρ. ΙΙ του Καν. 
852/04 και τις κείµενες διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας. 

300 - 4.000 

5. Η λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς άδεια/καταχώριση 
ή/και  παραβίαση  των όρων 
αδειοδότησης/καταχώρησης 

500 - 20.000 

6. Η παραγωγή, διακίνηση, διάθεση µη ασφαλών 
τροφίµων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 του 
Καν. 178/02 και εξειδικεύονται στο παράρτηµα του 
άρθρου 67. 

500 - 60.000 
 

7. Η παραγωγή και διάθεση νοθευµένων τροφίµων. 500 - 20.000  
8. Η µη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νοµοθεσίας 

που διέπει την παραγωγή, διάθεση και χρήση 
τροφίµων ή συστατικών τροφίµων που περιέχουν ή 
αποτελούνται ή παράγονται από GMO.  

500 - 60.000 

9.  Η µη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νοµοθεσίας 
που διέπει τα πρόσθετα τροφίµων κατά την 
παραγωγή, διάθεση και χρήση αυτών. 

500 - 60.000 

10. Η µη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νοµοθεσίας 
που διέπει την παραγωγή, διάθεση και χρήση υλικών 
και αντικειµένων σε επαφή µε τρόφιµα. 

500 - 60.000  

11.  Η µη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νοµοθεσίας 
για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. 500 - 60.000 

12. H µη συµµόρφωση µε τα µέτρα της δέσµευσης ή 
κατάσχεσης τροφίµων από τις αρµόδιες αρχές. 

500 - 50.000  
  

13. Η µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
σχετικά µε την παραπλανητική επισήµανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων. 

500 - 20.000 

14. H µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
σχετικά µε τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που 
διατυπώνονται για τα τρόφιµα. 

500 - 20.000 

15. Η µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
για παροχή και διαχείριση πληροφοριών σχετικά µε 
την τροφική αλυσίδα στα σφαγεία. 

1.000 - 10.000 

16. Η µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
σχετικά µε τη σήµανση καταλληλότητας και  
αναγνώρισης, επί των τροφίµων ζωικής προέλευσης 

500 - 10.000 

17. Η µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής 
και εθνικής νοµοθεσίας για την ύπαρξη καταλοίπων 
στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης άνω των 
καθορισµένων ορίων ή η ύπαρξη απαγορευµένων 
ουσιών.  

200 - 5.000 

18. Η µη δυνατότητα ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίµων, 
λόγω µη εφαρµογής συστήµατος ιχνηλασιµότητας. 500 - 20.000  

19. Η µη ανακοίνωση και συνεργασία µε τις αρµόδιες 
αρχές στις περιπτώσεις ανάκλησης ή απόσυρσης 
τροφίµων ή υλικών σε επαφή µε τρόφιµα. 

300 - 5.000 

20. Η µη προκοινοποίηση, από τον υπεύθυνο  για το 
φορτίο,  της άφιξης του φορτίου που εισάγεται από 
τρίτες χώρες, στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές, 

500 – 10.000 
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σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία. 
21. Η µη έγκαιρη ενηµέρωση των αρµοδίων τοπικών 

κτηνιατρικών αρχών από τις υπεύθυνες επιχειρήσεις 
για την εισαγωγή, την ενδοενωσιακή συναλλαγή ή την 
εξαγωγή φορτίου προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

500 – 10.000 
 

22. Η µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και τις 
ενδοενωσιακές συναλλαγές προϊόντων  ζωικής 
προέλευσης. 

10.000 – 60.000 
 

23. Η µη αναφορά και διάθεση πληροφοριών  κατά το 
ενδοκοινοτικό εµπόριο για την άφιξη των τροφίµων 
από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα, καθώς και κατά 
την αποστολή προϊόντων σε άλλο κράτος µέλος ή 
εξαγωγή σε τρίτη χώρα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς και παραλείψεις ή παρατυπίες στα 
σήµατα, στα πιστοποιητικά ή στα συνοδευτικά 
έγγραφα. 

500 - 10.000  

24. Η µη συµµόρφωση των ιδιοκτητών κρεοπωλείων, 
εργαστηρίων τεµαχισµού κρέατος και σφαγείων µε την 
υποχρέωση τα άτοµα που απασχολούνται µε τον 
τεµαχισµό, το χειρισµό κρέατος και τη σφαγή των 
ζώων, να κατέχουν τη βεβαίωση που προβλέπεται 
από την εθνική νοµοθεσία. 

1.500-3.000 

25. Η µη ορθή διαχείριση των παραγόµενων ΖΥΠ από τις 
επιχειρήσεις τροφίµων. 200-30.000 

26. Κάθε άλλη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, στον εν λόγω 
τοµέα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

έως 5.000 

 
Υποτοµέας κανόνων παραγωγής τροφίµων µη ζωικής 
προέλευσης και εµπορίας αυτών: 
 

 

1.Η µη τήρηση των προβλεπόµενων προδιαγραφών 
εµπορίας, ποιότητας και των κανόνων παραγωγής. 500- 20.000 

2.Η µη συµµόρφωση κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, το 
ενδοκοινοτικό εµπόριο και τη διακίνηση στην εγχώρια 
αγορά του υπευθύνου του φορτίου µε την υποχρέωση για 
προηγούµενη κοινοποίηση (αναγγελία) όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών και των ακριβών ενδείξεων 
για την αναγνώριση του προϊόντος στις αρµόδιες αρχές 
της χώρας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
3.000 – 10.000 

 

3.Η µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
για την εµπορία των τροφίµων, ως προς την επάρκεια και  
πληρότητα των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. 

 
500 - 10.000 

4.Η µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της εθνικής και 
ενωσιακής νοµοθεσίας για τις εισαγωγές τροφίµων από 
τρίτες χώρες. 

 
10.000 – 60.000 

 
5. Η µη τήρηση των κανόνων σχετικά µε τις συνθήκες 
µεταφοράς και συντήρησης των νωπών, κατεψυγµένων 
και βαθείας κατάψυξης τροφίµων.  

 
1.000 – 10.000 

6. Η ελλειπής ή µη  τήρηση των προβλεποµένων από την 
ισχύουσα νοµοθεσία του αµπελοοινικού τοµέα βιβλίων 
και  στοιχείων.  

 
1.000-15.000  

7. Η µη συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές των οίνων  
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Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.,  ποικιλιακών και λοιπών οίνων, όσον 
αφορά πρακτικές παραγωγής, παρασκευής,µεταποίησης, 
αποθήκευσης, διακίνησης και εµφιάλωσης. 

 
1.000-15.000  

8. Η εκπρόθεσµη ή µη υποβολή των υποχρεωτικών  από 
την ισχύουσα νοµοθεσία του αµπελοοινικού τοµέα 
δηλώσεων. 

 
5.000 – 50.000 

9. Η µη εξακρίβωση της επιλεξιµότητας των πρώτων 
υλών για την παραγωγή αµπελοοινικών προϊόντων  

 
5.000 – 50.000 

10. Η µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
σχετικά µε την επισήµανση και την παρουσίαση των 
αµπελοοινικών προϊόντων 

 
1.000 – 20.000 

11. Κάθε άµεση ή έµµεση εµπορική χρήση 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης ή 
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης αµπελοοινικών 
προϊόντων, σε προϊόντα που δεν δικαιούνται τις ανωτέρω 
ενδείξεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
5.000 – 50.000 

12. Η µη συµµόρφωση µε τις οινολογικές πρακτικές και 
περιορισµούς που υπόκεινται  τα αµπελοοινικά προϊόντα 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 
1.000-15.000 

13.Κάθε άλλη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, στον εν λόγω τοµέα 

 
έως 5.000 

 
 
γ) Τοµέας ζωοτροφών: 
 

Μη συµµόρφωση Ύψος προστίµου σε ευρώ 

1. Εισαγωγή και διακίνηση ζωοτροφών που δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των ζωοτροφών. 

1.000-60.000 

2. Εισαγωγή ζωοτροφών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις 
για την ασφάλεια των ζωοτροφών µε σκοπό την 
ιδιοκατανάλωση. 

500- 20.000 

3. Μη τήρηση ιχνηλασιµότητας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό  
ΕΚ 178/2002, από επιχειρήσεις ζωοτροφών, πλην γεωργών  

500- 20.000 

4. Μη συµµορφώση µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθµ. 
178/2002, από γεωργούς που παράγουν πρώτες ύλες 
ζωοτροφών ή από κτηνοτρόφους που δεν παρασκευάζουν 
σύνθετες ζωοτροφές. 

200- 5.000  

5. Μη τήρηση των απαιτήσεων των διατάξεων των 
Κανονισµών (ΕΚ) αριθµ. 178/2002 και αριθµ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου από 
µεταφορικές εταιρείες, όσον αφορά τις γενικές αρχές της 
ασφάλειας και τους επίσηµους ελέγχους στις ζωοτροφές. 

500-4.000 

6. Μη εφαρµογή συστήµατος αυτοελέγχου από επιχείρηση, 
όπου αυτό προβλέπεται.  

1.000-10.000   
(15.000-80.000  

για νοθεία ή δόλο) 
7. Εισαγωγή ζωοτροφών χωρίς την προβλεπόµενη από την 
εθνική νοµοθεσία ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών πριν 
την εισαγωγή.  

500-10.000 

8. Μη συµµόρφωση µε την προβλεπόµενη ενηµέρωση των 
αρχών για ενδοκοινοτικό εµπόριο, σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία.  

1.000-3.000 

9. Εισαγωγή προϊόντων που προορίζονται για διατροφή 
των ζώων και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στη χώρα ή 

1.000-3.000 
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σε άλλο κράτος µέλος, χωρίς τη συµπλήρωση του 
προβλεπόµενου από τη νοµοθεσία εντύπου.  
10. Παρασκευή ζωοτροφών (συµπεριλαµβανοµένων των 
προσθέτων υλών και προµιγµάτων προσθέτων υλών) σε 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς την έγκριση της 
αρµόδιας αρχής ή επιχείρηση που θέτει αυτές σε 
κυκλοφορία (συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής) ή τις 
εµπορεύεται.  

500-20.000 

11. Παρασκευή ζωοτροφών (συµπεριλαµβανοµένων των 
προσθέτων υλών και προµιγµάτων προσθέτων υλών) σε 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς την απαιτούµενη 
από την αρµόδια αρχή εγγραφή ή επιχείρηση που θέτει 
αυτές σε κυκλοφορία (συµπεριλαµβανοµένης της 
εισαγωγής) ή τις εµπορεύεται. 

500-6.000 

12. Μη γνωστοποίηση της µεταβολής της νοµικής ή 
πραγµατικής κατάστασης της επιχείρησης το αργότερο 
εντός µηνός από την πραγµατοποίησή της.  

1.000-6.000 

13. Παρασκευή ζωοτροφών επιβλαβών για την υγεία του 
ανθρώπου, των ζώων ή το περιβάλλον, µε σκοπό να 
τεθούν σε κυκλοφορία ή να ιδιοκαταναλωθούν ή 
ζωοτροφών  που περιέχουν απαγορευµένα συστατικά, 
όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.  
 
Ενδιάµεσοι των προϊόντων αυτών. 

500-60.000 
 
 
 
 
 

500-10.000 
14. Μεταφορά ζωοτροφών χωρίς την απαιτούµενη εγγραφή 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΚ) 183/2005. 

300-6.000 

15. Μη αναγραφή αριθµού έγκρισης ή αναγραφή ψευδούς 
αριθµού έγκρισης ή εγγραφής κατά τη σήµανση των 
ζωοτροφών. 

500-10.000 

16. Άσκηση επιπλέον δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν 
υπάρχει η αντίστοιχη έγκριση ή εγγραφή. 

100 - 6.000  

17. Επιχειρήσεις ζωοτροφών που προµηθεύονται 
ζωοτροφές από µη εγκεκριµένες επιχειρήσεις ή πωλούν τα 
προϊόντα τους σε µη εγκεκριµένες επιχειρήσεις, εφόσον 
απαιτείται να έχουν έγκριση από τη νοµοθεσία. 

1.000 - 20.000 

18. Επιχειρήσεις ζωοτροφών που προµηθεύονται 
ζωοτροφές από µη εγγεγραµµένες επιχειρήσεις ή πωλούν 
τα προϊόντα τους σε µη εγγεγραµµένες επιχειρήσεις, 
εφόσον αυτές απαιτείται να έχουν εγγραφεί, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. 

300 - 6.000 

19. Κάθε επιχείρηση που δεν υποβάλει τη δήλωση που 
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία, προκειµένου να 
υπολογισθεί το ύψος των ετήσιων τελών που οφείλει να 
καταβάλει.   

500 – 10.000 

20. Κυκλοφορία, συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής και 
χρήσης, µη εγκεκριµένων πρόσθετων υλών, αυτούσιες ή σε 
πρόµιγµα.  

500-60.000 

21. Χρήση µη εγκεκριµένης πρόσθετης ύλης για 
πειραµατικούς σκοπούς, χωρίς την απαραίτητη έγκριση 
από τη ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του 
ΥπΑΑΤ.  

3.000 -20.000 

22. Σε όποιον προτίθεται να θέσει για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία (συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής) 
πρόσθετες ύλες ή προµίγµατα πρόσθετων υλών και δεν 

1.000-10.000 
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υποβάλλει, τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την κυκλοφορία 
τους, στη ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του 
ΥπΑΑΤ τα εξής στοιχεία: 
α) αντίγραφο του κανονισµού ή των κανονισµών βάση 
των οποίων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
κυκλοφορία των πρόσθετων υλών. Στην περίπτωση των 
προµιγµάτων πρόσθετων υλών υποβάλλονται αντίγραφα 
των κανονισµών για κάθε πρόσθετη ύλη, 
β) πιστοποιητικό χηµικής ανάλυσης ή πιστοποιητικό 
ποιότητας, 
γ) λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης 
ή των προµιγµάτων πρόσθετων υλών , 
23. Σε όποιον παρασκευάζει, θέτει σε κυκλοφορία ή 
χρησιµοποιεί µια πρόσθετη ύλη ή µια ζωοτροφή στην οποία 
έχει ενσωµατωθεί αυτή η πρόσθετη ύλη, χωρίς να 
εξασφαλίζει ότι τηρούνται όλοι οι όροι ή περιορισµοί που 
έχουν επιβληθεί για τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση και το 
χειρισµό της πρόσθετης ύλης ή των ζωοτροφών που την 
περιέχουν. 

1.000-60.000 

24. Θέση σε κυκλοφορία ζωοτροφών των οποίων η 
επισήµανση και η παρουσίαση παραπλανά τον χρήστη των 
ζωοτροφών. 
  
Ενδιάµεσοι των προϊόντων αυτών. 

500-20.000 
 
 
 

300-10.000 
25. Θέση σε κυκλοφορία ζωοτροφών χωρίς την 
απαιτούµενη επισήµανση  ή των οποίων η επισήµανση δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατική τους κατάσταση. 
 
 
Ενδιάµεσοι των προϊόντων αυτών.  

500-20.000 
 
 
 
 

300 – 10.000 
26. Θέση σε κυκλοφορία ζωοτροφών που στην επισήµανση 
αναφέρουν ισχυρισµούς που δεν είναι αντικειµενικοί, 
επαληθεύσιµοι από τις αρµόδιες αρχές και κατανοητοί από 
τον χρήστη των ζωοτροφών. 
 
Ενδιάµεσοι των προϊόντων αυτών.  

500-10.000 
 
 
 
 

300-2.000 
27. Θέση σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά ζωοτροφών 
που προορίζονται για ιδιαίτερους διατροφικούς σκοπούς και 
δεν πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας. 
 
 
Ενδιάµεσοι των προϊόντων αυτών. 

500-10.000 
 
 
 
 

500-3.000 
28. Θέση σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά πρώτων 
υλών ζωοτροφών και συµπληρωµατικών ζωοτροφών που 
περιέχουν πρόσθετες ύλες σε συγκέντρωση µεγαλύτερη 
από το εκατονταπλάσιο της ανώτατης επιτρεπόµενης 
συγκέντρωσης στην πλήρη ζωοτροφή. 
 
Ενδιάµεσοι των προϊόντων αυτών. 

5.000-10.000 
 
 
 
 
 

1.000-3.000 
29. Θέση σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά πρώτων 
υλών ζωοτροφών και συµπληρωµατικών ζωοτροφών, µε 
συγκέντρωση κοκκιδιοστατικού και ιστοµονοστατικού που 
υπερβαίνει το πενταπλάσιο της ανώτατης επιτρεπόµενης 
συγκέντρωσης στην πλήρη ζωοτροφή. 

5.000-10.000 
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Ενδιάµεσοι των προϊόντων αυτών. 

 
 

1.000-3.000 
30. Θέση σε κυκλοφορία ζωοτροφών χύµα ή σε µη 
σφραγισµένες συσκευασίες ή περιέκτες, πλην των 
περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 767/2009. 
 
Ενδιάµεσοι των προϊόντων αυτών. 

500-10.000 
 
 
 
 

500-2.000 
31. Σε καθεµία από τις περιπτώσεις παραβάσεων αρ. 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30, εφόσον διαπιστωθεί δόλος. 

Προσαύξηση προστίµου έως 
και το τριπλάσιο του 
προβλεπόµενου ανά 

περίπτωση προστίµου  
32. Όποιος διαθέτει στην αγορά ή χρησιµοποιεί ή µεταποιεί 
ζωοτροφές που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
του Καν. (ΕΚ) 1829/2003 και δεν έχει έγκριση ή δεν τηρεί 
τους όρους έγκρισης.  

500-20.000 

33. Όποιος δεν διαβιβάζει εγγράφως στον φορέα 
διακίνησης, όπως αυτός ορίζεται στον Καν. (ΕΚ) 
1830/2003, που παραλαµβάνει τη ζωοτροφή, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 4 παρ. 1, 2 και 3 
και 5 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1830/2003. 

500-15.000 

34. Όποιος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των 
άρθρων 4 παρ. 4 και 5 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1830/2003, 
όσον αφορά το σύστηµα και τη διαδικασία διατήρησης των 
πληροφοριών.  

500-15.000 

35. Όποιος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 
25 του Καν. (ΕΚ) 1829/2003, όσον αφορά στις ειδικές 
απαιτήσεις σήµανσης.  

500-15.000 

36. Στον κάτοχο έγκρισης ενός Γ.Τ.Ο. και στα 
ενδιαφερόµενα µέρη που έχουν την έδρα τους στη χώρα, οι 
οποίοι δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 
παρ. 1 και3 του Καν. (ΕΚ) 1829/2003. 

6.000-15.000 

37. Κάθε άλλη περίπτωση παράβασης των Καν. (ΕΚ)  
1829/2003 και 1830/2003. 

3.000-15.000 

38. Παρασκευή ζωοτροφών µε χρήση ΜΖΠ για 
ιδιοκατανάλωση σε εγκαταστάσεις χωρίς την 
προβλεπόµενη έγκριση από τον Καν. 999/2001, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

500 – 5.000 

39. Παρασκευή ζωοτροφών µε χρήση ΜΖΠ για εµπορία σε 
εγκαταστάσεις, χωρίς την προβλεπόµενη έγκριση από τον 
Καν. 999/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.000 – 20.000 

40. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν µέρος ή σύνολο από τις 
προβλεπόµενες από τον παράρτηµα του Καν (ΕΕ) 
225/2012 υποχρεώσεις τους. 

1.000-50.000 

41. Κάθε άλλη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, στον εν λόγω τοµέα, 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

έως 5.000 
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δ) Τοµέας υγείας των ζώων: 

Μη συµµόρφωση Ύψος προστίµου σε ευρώ 
1. Μη υποβολή αίτησης για την απόκτηση κτηνιατρικής 

άδειας ή κτηνιατρικής έγκρισης εκµεταλλεύσεων.  100 – 3.000 

2. Μη τήρηση των όρων κτηνιατρικής αδειοδότησης ή 
κτηνιατρικής έγκρισης εκµεταλλεύσεων. 100 – 5.000 

3. ∆ιατήρηση, εκτροφή, µεταφορά ή χειρισµός ζώων σε 
εκµεταλλεύσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες στους 
επίσηµους καταλόγους εκµεταλλεύσεων των 
αρµόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. 

100 – 5.000 

4. Μη τήρηση ή µη προσκόµιση κατά τον έλεγχο, του 
µητρώου της εκµετάλλευσης. 100 – 5.000 

5. Επαναλαµβανόµενη και εκτεταµένη ασυνέπεια του 
µητρώου εκµετάλλευσης µε τα δηλωθέντα στην 
αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία στοιχεία ή µε τα 
υποχρεωτικώς τηρούµενα στην εκµετάλλευση 
έγγραφα ή πιστοποιητικά.  

200– 3.000 

6. Παραποίηση της προβλεπόµενης από τις κείµενες 
διατάξεις σήµανσης των ζώων της εκµετάλλευσης ή 
απουσία αυτής.  

1.000 - 10.000  

7. Μη σήµανση, κατά τις κείµενες διατάξεις, σε 
περισσότερα από τα µισά ζώα της εκµετάλλευσης.  200 - 3.000 

8. Μη σήµανση, κατά τις κείµενες διατάξεις, σε λιγότερα 
από τα µισά ζώα της εκµετάλλευσης.  100 - 1.000 

9. ∆ιατήρηση, εκτροφή ή µεταφορά ζώων που 
σηµαίνονται ελλιπώς.  100 - 1.000 

10. Αποµάκρυνση από την εκµετάλλευση ζώων που δε 
φέρουν την προβλεπόµενη σήµανση ή που δε 
συνοδεύονται από τα έγγραφα ή πιστοποιητικά που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις ή που ο 
αριθµός τους δεν ανταποκρίνεται µε τα 
καταχωρηµένα στο µητρώο της εκµετάλλευσης 
στοιχεία.  

1.000 - 10.000 

11. Μη δήλωση ή ψευδής δήλωση στην αρµόδια 
κτηνιατρική υπηρεσία των απογραφικών στοιχείων 
και των µεταβολών του ζωικού πληθυσµού της 
εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

200 - 5.000 

12. Μη τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών 
κοινοποίησης στοιχείων στις αρµόδιες κτηνιατρικές 
υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

100 – 1.500 

13. Μη τήρηση ή µη τήρηση κατά το προβλεπόµενο 
χρονικό διάστηµα ή µη προσκόµιση κατά τον έλεγχο 
των πιστοποιητικών ή εγγράφων που προβλέπονται 
από τις κείµενες διατάξεις, όπως διαβατήρια, 
έγγραφα µετακίνησης και αιτήσεις παραγγελίας 
µέσων σήµανσης. 

200 - 3.000 

14. Μη ορθή διαχείριση παραγγελιών και 
αποθεµατοποίησης των µέσων σήµανσης, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις.  

100 - 500 

15. Εµπορία και διακίνηση σπέρµατος, ωαρίων ή 
εµβρύων που αποτελούν αντικείµενα ενδοενωσιακής 
συναλλαγής ή εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν 
πληρούν τους υγειονοµικούς όρους και 

1.000 - 10.000 
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προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία.  

16. ∆ιακίνηση και εµπορία σπέρµατος, ωαρίων ή 
εµβρύων εντός της επικράτειας από µη εγκεκριµένα 
κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρµατος.  

1.000 - 6.000 

17.  Εισαγωγή σπέρµατος, ωαρίων ή εµβρύων από µη 
εγκεκριµένα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης 
σπέρµατος. 

1.000 - 6.000 

18. ∆ιακίνηση και εµπορία σπέρµατος, ωαρίων ή 
εµβρύων που δε συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα 
στις κείµενες διατάξεις πιστοποιητικά ή συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατική κατάστασή τους.  

1.000 - 6.000 

19. Μη τήρηση των όρων για τη συλλογή, επεξεργασία, 
αποθήκευση και µεταφορά σπέρµατος, ωαρίων ή 
εµβρύων. 

1.000 – 6.000 

20. Μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση µητρώου ή 
µηχανογραφηµένου συστήµατος εισαγωγών –
εξαγωγών σπέρµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις.  

1.000 - 6.000 

21. ∆ιαπίστωση παρατυπιών ως προς την τήρηση των 
υποχρεώσεων των εξουσιοδοτηµένων και των 
κτηνοτρόφων σπερµατεγχυτών, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.  

500 - 1.500 

22. Αποθήκευση ή/και χρήση στις εκτροφές 
παραγωγικών ζώων κτηνιατρικών φαρµάκων και 
φαρµακούχων ζωοτροφών χωρίς άδεια κυκλοφορίας 
του ΕΟΦ. 

500 – 10.000 

23. Αποθήκευση ή/και χρήση στις εκτροφές 
παραγωγικών ζώων κτηνιατρικών φαρµάκων και 
φαρµακούχων ζωοτροφών χωρίς την αντίστοιχη 
κτηνιατρική συνταγή. 

200- 5.000 

24. Χρήση κτηνιατρικών φαρµάκων και φαρµακούχων 
ζωοτροφών στις εκτροφές παραγωγικών ζώων σε 
δοσολογία και χρονική διάρκεια  πέραν αυτών που 
προβλέπονται στην αντίστοιχη κτηνιατρική συνταγή ή 
στην άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ ή χρήση των 
παραπάνω προϊόντων σε άλλο είδος ζώου από αυτό 
που προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ.  

500 – 5.000 

25. Παραγωγή φαρµακούχων ζωοτροφών στις εκτροφές 
παραγωγικών ζώων χωρίς την απαιτούµενη άδεια 
από τον ΕΟΦ. 

1.000 – 10.000 

26. Μη τήρηση στις εκτροφές παραγωγικών ζώων του 
µητρώου φαρµακευτικής αγωγής  

200 – 5.000 

27. Ελλιπής τήρηση στις εκτροφές παραγωγικών ζώων 
του µητρώου φαρµακευτικής αγωγής ή µη τήρηση 
κατά το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα των 
αντίστοιχων κτηνιατρικών συνταγών. 

100 – 3.000 

28. Αποµάκρυνση, εισαγωγή  ή παράνοµη διατήρηση 
στην εκµετάλλευση ζώων κατά παράβαση των 
µέτρων που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή 
προγραµµάτων υγείας ζώων.  

300 - 10.000 

29. Αποµάκρυνση ή εισαγωγή στην εκµετάλλευση ζώων 100 – 5.000 
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κατά παράβαση των µέτρων που επιβάλλονται 
πέραν των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων υγείας 
ζώων. 

30. Η µη δήλωση στις αρµόδιες τοπικές αρχές των 
νοσηµάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξηµένης 
θνησιµότητας όπου αυτό προβλέπεται.  

5.000 - 60.000 

31. Η άρνηση για τη συνεργασία µε τις κτηνιατρικές 
αρχές σχετικά µε εφαρµογή προγραµµάτων υγείας 
ζώων.  

1.000 - 30.000 

32. Η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της κείµενης 
εθνικής νοµοθεσίας για την εφαρµογή 
προγραµµάτων υγείας ζώων. 

200-5.000 

33. Η από αµέλεια ή από πρόθεση παράβαση των 
διατάξεων περί µεταδοτικών νόσων των ζώων.  500 - 60.000 

34. Η µη συµµόρφωση µε τους υγειονοµικούς όρους και 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την 
ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία στις εµπορικές 
µετακινήσεις ζώων συντροφιάς.  

3.000 – 30.000 
 

35. Η µη συµµόρφωση µε τους υγειονοµικούς όρους και 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την 
ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία στις µη εµπορικές 
µετακινήσεις ζώων συντροφιάς.  

100 – 3.000 
 

36. Παράνοµη εισαγωγή γούνας σκύλου ή γάτας. 1.000-10.000 
37. Η µη συµµόρφωση µε την ισχύουσα ενωσιακή και 

εθνική νοµοθεσία για τις  εισαγωγές ζώντων ζώων  
από τρίτες χώρες.  

10.000 – 60.000 
 

38. Η µη συµµόρφωση µε την εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία για τη διακίνηση ζώντων ζώων στο 
ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.  

10.000– 60.000 
 

39. Η µη συµµόρφωση µε την εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία για τα κέντρα συγκέντρωσης. 

5.000 – 60.000 
 

40. Η µη συµµόρφωση µε την εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία για τις καραντίνες. 

10.000 – 60.000 
 

41. Η µη συµµόρφωση του υπευθύνου του φορτίου µε 
την υποχρέωση για προ-κοινοποίηση της άφιξης του 
φορτίου στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

500 – 10.000 
 

42. Παράνοµη εµπορία ζώντων ζώων. 10.000– 60.000 
 

43. Παράνοµη εισαγωγή ζώντων ζώων από τρίτες 
χώρες. 

10.000– 60.000 
 

44. Κάθε άλλη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας, στον εν λόγω 
τοµέα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Έως 30.000 
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ε) Τοµέας προστασίας των ζώων  
 

Μη συµµόρφωση 
 
Υποτοµέας προστασίας των ζώων στις εκτροφές:  
 

Ύψος προστίµου σε ευρώ 

1.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής µε την 
απασχόληση επαρκούς αριθµού προσώπων, µε 
κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και  επαγγελµατικά 
προσόντα, στα  οποία παρέχονται  οδηγίες και 
κατευθύνσεις για τη φροντίδα των ζώων. 

 
 
 

500-2.000 

2.Μη συµµόρφωση  του  υπευθύνου της εκτροφής µε την 
πραγµατοποίηση επιθεωρήσεων των ζώων της εκτροφής 
σύµφωνα µε την  απαιτούµενη συχνότητα, ανά είδος 
ζώων και σύστηµα εκτροφής, καθώς και µη συµµόρφωση 
µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση καταστάσεων 
που καταδεικνύουν µείωση του επιπέδου της καλής 
διαβίωσης ή/και της υγείας  τω ζώων. 

500-5.000 

3.Μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση µητρώων φαρµακευτικής 
αγωγής,  θανάτων και όλων των υπόλοιπων µητρώων 
που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της 
εκµετάλλευσης, ανάλογα µε το  είδος του ζώου. 

500-5.000 

4.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής µε την 
εξασφάλιση ελευθερίας κινήσεων στα ζώα, ανάλογα µε το 
σύστηµα εκτροφής και το είδος του ζώου.  

1.000-5.000 

5.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής µε  την 
εξασφάλιση του απαιτούµενου ελεύθερου χώρου δαπέδου 
ανάλογα µε το σύστηµα εκτροφής,  το είδος και τη 
κατηγορία του ζώου και την πυκνότητα εκτροφής. 

1.000-10.000 

6.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής µε  τις 
προβλεπόµενες προδιαγραφές για την  κατασκευή, τη 
συντήρηση και τη λειτουργία των χώρων σταβλισµού  ή 
των κλωβών και του χρησιµοποιούµενου για τα ζώα 
εξοπλισµού, ανάλογα µε το σύστηµα εκτροφής καθώς και 
µε την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών φωτισµού, 
θορύβου, κονιορτού, θερµοκρασίας, υγρασίας,  
συγκέντρωσης αερίων κ.λ.π. εντός της εκτροφής. 

1.000-10.000 

7.Μη τήρηση από  τον  υπεύθυνο της εκτροφής των 
απαραίτητων µέτρων για τα ζώα που εκτρέφονται εκτός 
κτιρίων. 

1.000-5.000 

8.Μη συµµόρφωση του  υπευθύνου της εκτροφής µε την 
επιθεώρηση και εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του 
αυτόµατου ή µηχανικού εξοπλισµού της εκτροφής, 
συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος αερισµού και 
συναγερµού, ή µη ύπαρξη κατάλληλου εφεδρικού 
συστήµατος και συστήµατος συναγερµού. 

1.000-10.000 

9.Μη συµµόρφωση του  υπευθύνου της εκτροφής µε  την 
παροχή: 
α) ισορροπηµένης, υγιεινής τροφής κατάλληλης για την 
ηλικία, το είδος, την κατηγορία των ζώων, ανά κατάλληλα 
διαστήµατα,  
β) νερού ή άλλων υγρών κατάλληλης ποιότητας και 
ποσότητας, 
γ) των προβλεπόµενων απαραίτητων άλλων ουσιών, 

1.000-10.000 
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ανάλογα µε το είδος του ζώου,  
δ) κατάλληλων σε κατασκευή, σχεδιασµό και τοποθέτηση 
συστηµάτων σίτισης και ποτίσµατος των ζώων, 
ε) µη επιβλαβών ουσιών για θεραπευτικούς, 
προφυλακτικούς ή άλλους σκοπούς . 
10.Μη παροχή από  τον  υπεύθυνο της εκτροφής, υλικού 
απασχόλησης ή υλικού για τη δηµιουργία φωλιάς, 
ανάλογα µε το είδος του ζώου. 

500-5.000 

11.Μη συµµόρφωση του  υπευθύνου της εκτροφής µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις πραγµατοποίησης των 
ακρωτηριασµών, ανάλογα µε το είδος του ζώου, καθώς 
και µη επαρκής αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των 
ακρωτηριασµών αυτών σε βάση ρουτίνας. 

500-5.000 

12.Εφαρµογή από τον υπεύθυνο της εκτροφής φυσικών ή 
τεχνιτών µεθόδων εκτροφής ή περιορισµών στην εκτροφή  
που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία, 
βλάβη ή αρνητική επίπτωση στην υγεία και ευζωία των 
ζώων. 

1.000-10.000 

 
Υποτοµέας προστασίας των ζώων κατά τη µεταφορά: 

 
 
 
 

13.Μη τήρηση των γενικών κανόνων  µεταφοράς, από 
τους κτηνοτρόφους που µεταφέρουν µε δικά τους οχήµατα 
ή άλλα µεταφορικά µέσα, ζώα κατά την εποχική 
µετανάστευση ή τα δικά τους ζώα, σε αποστάσεις 
µικρότερες των πενήντα (50) χιλιοµέτρων. 

 
 
 

500-1.500 

14. Μη τήρηση εντός του οχήµατος από το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί τη µεταφορά των απαραίτητων εγγράφων 
µεταφοράς (υγειονοµικό πιστοποιητικό, κοινό κτηνιατρικό 
έγγραφο εισόδου για τα ζώα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες, ηµερολόγιο ταξιδιού), όσον αφορά τον τύπο αυτών 
και την απαιτούµενη συµπλήρωσή τους. 
15. Μη συµµόρφωση των διοργανωτών, σε κάθε ταξίδι, µε 
την υποχρέωση: 
α) να µην τίθενται σε κίνδυνο οι  συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων από ανεπαρκή  συντονισµό των διαφόρων 
τµηµάτων του ταξιδιού ή ακατάλληλες καιρικές συνθήκες 
β) καθορισµού υπεύθυνου φυσικού προσώπου για την 
παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών προς την 
αρµόδια αρχή, σχετικά µε τον προγραµµατισµό, την 
εκτέλεση και την ολοκλήρωση του ταξιδιού  και 
 γ) να τηρούν  κατά τα ταξίδια µεταφοράς ζώων µεγάλης 
διάρκειας, µεταξύ της χώρας και άλλων κρατών – µελών ή 
τρίτων χωρών, τις διατάξεις για το ηµερολόγιο ταξιδιού. 

 
 
 
 
 
 
 

1.500 - 4.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16. Μη συµµόρφωση του φύλακα των ζώων στον τόπο 
αναχώρησης, µεταφόρτωσης ή προορισµού µε : 
α) την τήρηση των απαιτήσεων για την µεταφορά  ικανών  
ζώων,   
β) τη διάθεση των κατάλληλων εγκαταστάσεων, 
εξοπλισµού  και χώρων για τη φόρτωση, εκφόρτωση και 
µεταφορά των ζώων,  

2.000-6.000 
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γ) την εφαρµογή  των  κατάλληλων πρακτικών µεταφοράς 
και µεταχείρισης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, 
ανάλογα µε το είδος του ζώου και τη κατηγορία του  
δ) τις διατάξεις για το ηµερολόγιο ταξιδιού κατά τα ταξίδια 
µεταφοράς ζώων µεγάλης διάρκειας, µεταξύ της χώρας 
και άλλων κρατών– µελών ή τρίτων χωρών, 
ε) µε την υποχρέωση εξέτασης όλων των ζώων που 
φτάνουν στην εγκατάστασή του. 
17. Πραγµατοποίηση µεταφοράς ανεξάρτητα της διάρκειάς 
της, από πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια µεταφορέα ή 
κατέχουν άδεια που έχει λήξει, ανακληθεί ή αφαιρεθεί 
προσωρινά καθώς και χρησιµοποίηση των προσώπων 
αυτών από τον διοργανωτή ή τον φύλακα. 

 
 

2.000-6.000 

18. Μη κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή, εντός 15 
εργασίµων ηµερών, τυχόν αλλαγών που αφορούν τις 
απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα που 
υποχρεωτικά υποβάλλονται σε αυτές, από τον µεταφορέα, 
για την προαναφερόµενη µεταφορά. 

 
 
 

200-800 

19. Πραγµατοποίηση µεταφοράς ανεξάρτητα της διάρκειάς 
της από οδηγό που δεν διαθέτει άδεια µεταφορέα ή 
ακριβές αντίγραφο αυτής. 

 
 

200-600 
20.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της εκµετάλλευσης 
του κέντρου συγκέντρωσης µε την υποχρέωσή του να  
αναθέτει τη µεταχείρισης των ζώων σε πρόσωπο που 
κατέχει εν ισχύ πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας. 

 
1.500-4.500 

 
 

 
21. Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της εκµετάλλευσης 
του κέντρου συγκέντρωσης µε την υποχρέωσή του :  
α)να µεριµνά για τη µεταφορά µόνο ζώων ικανών για το 
σκοπό αυτό,  
β) να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τον 
εξοπλισµό και τους χώρους κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση 
και µεταφορά των ζώων,  
γ) να εφαρµόζει τις κατάλληλες πρακτικές µεταφοράς και 
µεταχείρισης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, ανάλογα 
µε το είδος του ζώου και τη κατηγορία του 
 

 
 
 
 
 

2.000-6.000 

22.Μη διατήρηση, εκ µέρους του µεταφορέα, του 
οχήµατος ή των οχηµάτων  µε τα ρυµουλκούµενά τους σε 
κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας που να 
ανταποκρίνεται στη βεβαίωση καταλληλότητας του 
οχήµατος ή στο πιστοποιητικό έγκρισης οχήµατος, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της  πενταετούς ισχύος τους.  

 
 
 
 

2.000 - 6.000 

23.Μη διατήρηση, εκ µέρους του µεταφορέα, του πλοίου 
σε κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας που να 
ανταποκρίνεται στο πιστοποιητικό έγκρισης πλοίου, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της πενταετούς ισχύος του. 

3.000-10.000 

24. α) Μη συµµόρφωση του  διοργανωτή, του µεταφορέα 
και του φύλακα µε την υποχρέωση ανάθεσης της 
µεταχείρισης των ζώων, σε οδηγό ή συνοδό που κατέχει,   
εν ισχύ, πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας, 
σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα I και II του Κανονισµού 
1/2005. 
β) Μη κατοχή από  οδηγό ή συνοδό µεταφοράς ζώων,  εν 

 
 
 
 

1.500-4.500 
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ισχύ, πιστοποιητικού επαγγελµατικής επάρκειας, 
σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα I και II του Κανονισµού 
1/2005, 

25.Η πραγµατοποίηση οδικής µεταφοράς µεγάλης 
διάρκειας κατοικιδίων ιπποειδών, βοοειδών,  χοίρων, 
αιγοπροβάτων και πουλερικών, µε µεταφορικά µέσα και 
εµπορευµατοκιβώτια, τα οποία δεν έχουν επιθεωρηθεί και 
εγκριθεί από  την αρµόδια αρχή και δεν διαθέτουν  εν ισχύ 
πιστοποιητικό  έγκρισης. 

 
 

1.000 – 3.000 

26.Η πραγµατοποίηση θαλάσσιας µεταφοράς, από 
ενωσιακό λιµένα, σε απόσταση µεγαλύτερη των 10 µιλίων, 
οικόσιτων ιπποειδών, βοοειδών,  χοίρων, αιγοπροβάτων 
και πουλερικών, µε πλοία και εµπορευµατοκιβώτια, τα 
οποία δεν έχουν επιθεωρηθεί και εγκριθεί από  την 
αρµόδια αρχή και δεν διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό  
έγκρισης. 

 
3.000-10.000 

27.Μη  κατοχή, εν ισχύ, βεβαίωσης καταλληλότητας 
οχήµατος  για  µεταφορές ζώων µε οχήµατα µεταφοράς 
µέχρι 65 χιλιόµετρα ή µέχρι 8 ώρες. 

 
500-1.500 

28.Η µη τήρηση από τον µεταφορέα, κατά την 
πραγµατοποίηση της οδικής, θαλάσσιας, σιδηροδροµικής 
και  αεροπορικής  µεταφοράς ζώων, των υποχρεώσεών 
του,  που  αφορούν : 
α) την ικανότητα των ζώων που µεταφέρονται ή 
β)  τις  προδιαγραφές των µέσων µεταφοράς και των 
εµπορευµατοκιβωτίων ή 
γ) τις πρακτικές µεταφοράς κατά τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση και τη µεταφορά ή  
δ) τη µεταχείριση των ζώων κατά τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση και τη µεταφορά ή  
ε) τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες κατά τη φόρτωση, 
την εκφόρτωση και τη µεταφορά ή  
στ) την παροχή τροφής, νερού, ανάπαυσης κατά τα 
απαραίτητα διαστήµατα ή 
ζ) την τήρηση της ανώτατης διάρκειας µεταφοράς, για την 
οποία έχει λάβει άδεια µεταφορέα ή 
η)  τις πρόσθετες απαιτήσεις για τα µεταφορικά µέσα, στα 
ταξίδια µεγάλης διάρκειας ή 
θ) τις απαιτήσεις για την  ελαχίστη επιφάνεια που πρέπει 
να παρέχεται στα ζώα  ή  
ι) την ύπαρξη καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς, του 
σωστού τύπου ηµερολογίου ταξιδίου, όπου αυτό 
απαιτείται, κατάλληλα συµπληρωµένου, υπογεγραµµένου 
και σφραγισµένου ή  
ια) την επιστροφή του κατάλληλα συµπληρωµένου, 
υπογεγραµµένου και σφραγισµένου ηµερολογίου ταξιδίου, 
εντός του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος και διατήρηση 
επί τριετίας των πληροφοριών αυτού καθώς και του 
εκτυπώµατος του ταχογράφου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000 - 6.000 

29. Η υποβολή αίτησης άδειας µεταφορέα σε 
περισσότερες από µία αρχές και σε περισσότερα του ενός 
κράτη- µέλη.  

 
 

1.500-4.000 



45 
 

30. Μη συµµόρφωση του υπευθύνου του σηµείου ελέγχου 
µε τις απαιτήσεις της  ενωσιακής νοµοθεσίας που 
αφορούν: 
α) την έγκριση του σηµείου ελέγχου,  
β) τα υγειονοµικά µέτρα και τα µέτρα υγιεινής που πρέπει 
να εφαρµόζονται για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, το 
προσωπικό,  
γ) τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και του 
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού,  
δ) τη λειτουργία αυτών,   
ε) την  τήρηση µητρώων. 

 
 
 
 
 
 

1.500 έως 10.000 

 
Υποτοµέας προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή ή 
τη θανάτωσή τους: 

 
 
 
 

31.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της  επιχείρησης  µε 
την υποχρέωση απασχόλησης επαρκούς αριθµού  
προσωπικού, που να έχει κατάλληλο βαθµό ικανότητας 
και να κατέχει πιστοποιητικό  για το χειρισµό, τη φροντίδα, 
την ακινητοποίηση, την αναισθητοποίηση, την αξιολόγηση 
της αναισθητοποίησης, την αγκίστρωση ή ανύψωσή, την 
αφαίµαξη και τη σφαγή των ζώων (θρησκευτική  σφαγή).  

 
 

2.000-10.000 

32.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης µε 
τις γενικές απαιτήσεις σχετικά µε τη θανάτωση και τις 
σχετικές εργασίες καθώς και τη λήψη των απαιτούµενων 
µέτρων. 

 
2.000-10.000 

33.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης µε 
τις διατάξεις για τη χρησιµοποίηση των επιτρεπόµενων 
µεθόδων αναισθητοποίησης και των βασικών 
παραµέτρων τους, ανάλογα µε το είδος και την κατηγορία 
των ζώων . 

 
 

2.000-10.000 

34.Η µη πραγµατοποίηση  της θρησκευτικής σφαγής στο 
σφαγείο 

2.000-10.000 

35.Μη συµµόρφωση των ατόµων που είναι υπεύθυνα  για 
τη θρησκευτική σφαγή, µε την  πραγµατοποίηση τακτικού 
ελέγχου που  διασφαλίζει τη µη εµφάνιση  ευαισθησίας 
στο ζώο πριν την ελευθέρωσή του από την ακινητοποίηση 
και πριν υποβληθεί σε εκδορά ή ζεµάτισµα 

 
2.000-10.000 

36.Μη λήψη µέτρων του υπευθύνου της επιχείρησης για 
την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της 
αναισθητοποίησης και  της συνεπακόλουθης εξασφάλισης 
του θανάτου  των ζώων  καθώς και τη µη  κατάρτιση 
συστήµατος  τακτικού ελέγχου που  διασφαλίζει τη µη 
εµφάνιση  ευαισθησίας στο ζώο µεταξύ του τέλους της 
αναισθητοποίησης και του θανάτου .                                                                                  

 
 

2.000-10.000 

37.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης µε 
την κατάρτιση και εφαρµογή  πρότυπων διαδικασιών 
λειτουργίας και µε την  ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής, 
για αυτές. 

2.000-10.000 

38.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης µε 
τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού ακινητοποίησης και 
αναισθητοποίησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

2.000-10.000 
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κατασκευαστή. 
39.∆ιαφήµιση και πώληση εξοπλισµού ακινητοποίησης και 
αναισθητοποίησης χωρίς κατάλληλες οδηγίες                  
χρήσης. 

1.000-2.000 

40.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης για 
τη διάθεση, επιτόπου και άµεσα, εφεδρικού εξοπλισµού 
αναισθητοποίησης. 

2.000-5.000 

41.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης για 
την τήρηση µητρώου συντήρησης του εξοπλισµού 
αναισθητοποίησης. 

500-1.500 

42.Μη συµµόρφωση  του ιδιοκτήτη  ή του προσώπου υπό 
την ευθύνη  ή την επιτήρηση του ιδιοκτήτη, που  
πραγµατοποιεί σφαγή ζώων (εξαιρουµένων πουλερικών, 
κουνελιών, λαγών, χοίρων, προβάτων και αιγών),  εκτός 
σφαγείου,   για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, µε την 
εφαρµογή της προσήκουσας αναισθητοποίησης, των  εν 
γένει ορθών  χειρισµών των ζώων και της αφαίµαξης. 

500-1.500 

43.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης µε 
τις απαιτήσεις για τη διαρρύθµιση, την κατασκευή και τον 
εξοπλισµό του σφαγείου, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις 
σταβλισµού των ζώων ή τους  χώρους που παραδίδονται 
τα κιβώτια µε τα ζώα ή τον εξοπλισµό και τις 
εγκαταστάσεις ακινητοποίησης και αναισθητοποίησής 
τους.  

2.000-10.000 

44.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης µε 
τις απαιτήσεις χειρισµού και ακινητοποίησης των ζώων 
κατά την άφιξη, τη µετακίνηση, τον σταβλισµό των ζώων 
(εκτός από κουνέλια και λαγούς)  και την αφαίµαξή τους.              

2.000-10.000 

45.Μη συµµόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης µε 
τον ορισµό σε κάθε σφαγείο, που σφάζει >1.000 µονάδες 
θηλαστικών και >150.000 πτηνά και κουνέλια ετησίως, 
υπεύθυνου προσώπου για την καλή µεταχείριση των 
ζώων, µε καθορισµένες τις σχετικές αρµοδιότητές του. 

2.000-10.000 

46. Κάθε άλλη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, στον εν λόγω τοµέα, 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Έως 5.000 

 
 
στ) Τοµέας διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και Παράγωγων Προϊόντων 
(ΠΠ): 
 

Μη συµµόρφωση Ύψος προστίµου σε ευρώ 
Παραγωγοί ΖΥΠ   
1) µη ορθός χειρισµός των παραγόµενων ΖΥΠ εντός των 
επιχειρήσεων τροφίµων  
2) µη ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης παραγόµενων ΖΥΠ στο 
σύστηµα αυτοελέγχου της εγκατάστασης/µονάδας  
3) µη ορθή συλλογή 
4) µη ορθή κατηγοριοποίηση/ταυτοποίηση υλικών 
5) µη ορθή προσωρινή αποθήκευση 
6) µη κατάλληλη συσκευασία και επισήµανση των υλικών  
7) µη καταγραφή των παραγόµενων ποσοτήτων ΖΥΠ ανά 
κατηγορία υλικών 

200 – 60.000 
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8) µη εξασφάλιση ιχνηλασιµότητας  
9) µη τήρηση µητρώου αποστολών 
10) µη έκδοση ή µη ορθά συµπληρωµένου εµπορικού 
εγγράφου 
11) µη τήρηση αρχείου µε τα σχετικά εµπορικά έγγραφα και 
υγειονοµικά πιστοποιητικά  
12) µη ή ελλιπή εφαρµογή συστηµάτων και διαδικασιών για τον 
προσδιορισµό της ταυτότητας των προµηθευτών και πελατών 
13) µη τήρηση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης των αρµοδίων 
αρχών    
14) µη ορθή διαχείριση υλικών ειδικού κινδύνου, αίµατος, 
τυρογάλακτος 
15) µη ορθή διαχείριση νεκρών ζώων  
16) µη εγκεκριµένες χρήσεις που αφορούν τη σίτιση ζώων 
17) µη εγκεκριµένη απόρριψη ή χρήση 
18) µη τήρηση των απαιτήσεων για τις πρώτες ύλες που 
προορίζονται για παραγωγή ζελατίνης και συνδετικού ιστού (ως 
ΖΥΠ) µε τις πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ζωικής 
προελεύσεως.  
19) η αποστολή ΖΥΠ και ΠΠ από ευπαθή είδη ζώων από 
εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, µονάδες ή ζώνες που 
υπόκεινται σε περιορισµούς σύµφωνα µε την ενωσιακή 
κτηνιατρική νοµοθεσία, ή λόγω της εµφάνισης σοβαρής 
µεταδοτικής νόσου 
Μονάδες διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ  
1) η λειτουργία εγκατάστασης/µονάδας χωρίς έγκριση 
2) υπέρβαση της δυναµικότητας 
3) µη ορθή διαχείριση  
4) µη καταγραφή των διαχειριζόµενων ποσοτήτων ΖΥΠ και 
παραγόµενων προϊόντων ανά κατηγορία υλικών 
5) µη κατάλληλη συσκευασία και σήµανση/ταυτοποίηση των 
ΠΠ 
6) µη ύπαρξη ή µη ορθά συµπληρωµένου εµπορικού εγγράφου  
7) µη εξασφάλιση ιχνηλασιµότητας  
8) µη τήρηση µητρώων αποστολών  
9) µη τήρηση αρχείου µε τα σχετικά εµπορικά έγγραφα και 
υγειονοµικά πιστοποιητικά  
10) µη εφαρµογή ή ελλιπής εφαρµογή συστηµάτων και 
διαδικασιών για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των 
προµηθευτών και πελατών 
11) µη τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής  
12) µη υλοποίηση εσωτερικών ελέγχων 
13) µη θέσπιση, υλοποίηση και διατήρηση επικαιροποιηµένης 
γραπτής διαδικασίας ή διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές 
της ανάλυσης κινδύνου και κρισίµων σηµείων ελέγχου 
(HACCP)   
14) µη τήρηση των ειδικών απαιτήσεων και παραµέτρων  
παραλαβή ΖΥΠ και ΠΠ από µη εγκεκριµένη ή καταχωρηµένη 
µονάδα  
15) παράδοση ΠΠ σε µη εγκεκριµένη ή καταχωρηµένη µονάδα   
16) µη εγκεκριµένη χρήση ή απόρριψη ΖΥΠ ή ΠΠ 
17) µη ορθή λειτουργία νεκροταφείων ζώων συντροφιάς 
18) µη τήρηση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης των αρµοδίων 
αρχών    

500 – 50.000 
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Χρήστες ΖΥΠ  

1) δραστηριότητα µη καταχωρηµένη 
2) µη εγκεκριµένη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων τους για επιδείξεις, καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες και για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς  
3) µη συµµόρφωση µε τους ειδικούς κανόνες για τα ερευνητικά 
και διαγνωστικά δείγµατα  
4) µη συµµόρφωση µε τους ειδικούς κανόνες και τις απαιτήσεις 
για τα εµπορικά δείγµατα και τα εκθέµατα  
5) µη εγκεκριµένη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων τους για ειδικούς σκοπούς σίτισης 

200-10.000 

Μεταφορείς ΖΥΠ και ΠΠ  
1) µεταφορά ΖΥΠ/ΠΠ µε µη εγκεκριµένο όχηµα ή 
εµπορευµατοκιβώτιο  
2) µη κατάλληλη ταυτοποίηση του οχήµατος ή 
εµπορευµατοκιβωτίου   
3) µεταφορά µη εγκεκριµένης κατηγορίας υλικών 
4) µεταφορά σε µη κατάλληλες συνθήκες (θερµοκρασία 
οχήµατος) 
5) µεταφορά χωρίς τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα 
(εµπορικό έγγραφο ή/και υγειονοµικό πιστοποιητικό) 
6) µεταφορά µε µη ορθά συµπληρωµένο εµπορικό έγγραφο  
7) µη κατάλληλες συνθήκες ασφαλούς µεταφοράς όσον αφορά 
τους περιέκτες, το όχηµα και τα υλικά συσκευασίας  
8) µη κατάλληλη συσκευασία και επισήµανση των υλικών  
µη τήρηση των απαιτήσεων καθαρισµού και απολύµανσης  
9) µη εξασφάλιση ιχνηλασιµότητας  
10) µη τήρηση µητρώων αποστολών   
11) µη τήρηση αρχείου µε τα σχετικά εµπορικά έγγραφα και 
υγειονοµικά πιστοποιητικά  
12) µη ή ελλιπή εφαρµογή συστηµάτων και διαδικασιών για τον 
προσδιορισµό της ταυτότητας των προµηθευτών και πελατών 
13) µη τήρηση αρχείου µε τα αποδεικτικά καθαρισµού και 
απολύµανσης του οχήµατος 
14) παραλαβή ή παράδοση από/σε µη εγκεκριµένη ή µη 
καταχωρισµένη µονάδα  
15) µη τήρηση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης των αρµοδίων 
αρχών  
 

200 – 20.000 
 

Εισαγωγές, Εξαγωγές, Ενδοκοινοτικό εµπόριο  
1) Αποστολή ΖΥΠ και ΠΠ από ευπαθή είδη ζώων από 
εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, µονάδες ή ζώνες που 
υπόκεινται σε περιορισµούς σύµφωνα µε την ενωσιακή 
κτηνιατρική νοµοθεσία, ή λόγω της εµφάνισης σοβαρής 
µεταδοτικής νόσου  
2) Μη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής και 
εθνικής νοµοθεσίας για τα ΖΥΠ και ΠΠ που εισάγονται στην ΕΕ 
ή διαµετακοµίζονται µέσω της ΕΕ 
3) Μη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της εθνικής και 
ενωσιακής νοµοθεσίας, για τις εξαγωγές ΖΥΠ και ΠΠ 

4) Η εξαγωγή ΖΥΠ και ΠΠ, τα οποία προορίζονται για 

1.000 – 20.000 



49 
 

αποτέφρωση ή υγειονοµική ταφή  

5) Η εξαγωγή ΖΥΠ και ΠΠ σε τρίτες χώρες που δεν είναι µέλη 
του ΟΟΣΑ για χρήση σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου ή 
µονάδα λιπασµατοποίησης  
6) Μη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής και 
εθνικής νοµοθεσίας για τα ΖΥΠ και ΠΠ που διακινούνται εντός 
της ΕΕ 
Κάθε άλλη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της εθνικής και 
ενωσιακής νοµοθεσίας, στον εν λόγω τοµέα, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά. 

 
έως 5.000 

 
 
3. Στις επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών της προηγούµενης χρήσης ανώτερο 
του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων ευρώ (10.000.000,00), το ανώτερο όριο του 
ύψους των προστίµων της παρ. 2, ορίζεται σε ποσοστό   έως τρία τοις εκατό (3%) 
του κύκλου εργασιών της χρήσης αυτής. 
 
4. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισµό του χρηµατικού 
ύψους του διοικητικού προστίµου λαµβάνονται υπόψη, σε συνδυασµό, τα κατωτέρω 
κριτήρια επιµέτρησης:  

α) ο βαθµός επικινδυνότητας,   
β) η πολλαπλότητα των µη συµµορφώσεων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης,  
γ) το µέγεθος της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και  
δ) η υποτροπή ως προς την ίδια µη συµµόρφωση στη διάρκεια των τριών (3)  

τελευταίων ετών,  
µε σκοπό το ύψος του προστίµου να είναι αποτελεσµατικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό.    
 
5. Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης που εµπλέκονται, για το ίδιο προϊόν, 
περισσότερες επιχειρήσεις στο δίκτυο παραγωγής, διακίνησης και εµπορίας του, 
διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε κάθε µία από αυτές. 
 
Άρθρο 28 
∆ιαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων  
 
Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 27, πλην αυτής που 
αφορά στον υποτοµέα της προστασίας των ζώων κατά τη µεταφορά τους και 
περιγράφεται στο άρθρο 30, είναι η ακόλουθη: 
 
1. α) ∆ιοικητικά πρόστιµα έως και 6.000 ευρώ επιβάλλονται από την υπηρεσία που 
διαπίστωσε τη µη συµµόρφωση, µε απόφαση τριµελούς επιτροπής. Με απόφασή 
του, ο προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο προβαίνει 
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου στη 
σύσταση, συγκρότηση και στον ορισµό των µελών της τριµελούς επιτροπής, η οποία 
αποτελείται από τρεις (3) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο. 
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής µε τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο  ελεγκτής µε τον λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση µη επαρκούς αριθµού υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής, σε 
αυτή δύνανται να συµµετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αντίστοιχες αρµόδιες αρχές. 
Η τριµελής επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, ο 
οποίος δέκα (10) ηµέρες πριν τη συνεδρίασή της καλεί τον ενδιαφερόµενο για να 
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εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά, µε παρουσία του ιδίου ή 
εκπροσώπου του κατά την ηµέρα συνεδρίασης.  
β) Η τριµελής επιτροπή  λαµβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις 
απόψεις του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και εκδίδει 
αιτιολογηµένη απόφαση:  

αα) είτε για τη µη επιβολή προστίµου, 
ββ) είτε για την επιβολή προστίµου µέχρι και έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ 
γγ) είτε για τη διαβίβαση της υπόθεσης στην αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή των 
περιπτώσεων α και β της παρ. 2, για την επιβολή προστίµου άνω των έξι χιλιάδων 
(6.000) ευρώ, µε σχετική εισήγηση για το ύψος αυτού. 

Η  εν λόγω επιτροπή δεν επιλαµβάνεται περιπτώσεις µη συµµορφώσεων που το 
ποσό εκκίνησης του διοικητικού προστίµου είναι 6.001 ευρώ και άνω.     
γ) Στην απόφαση επιβολής του προστίµου αναφέρεται το δικαίωµα υποβολής 
ένστασης κατ’ αυτής εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης. Η ένσταση κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής 
του προστίµου και απευθύνεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής, η οποία συστήνεται 
και συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, εκτός των περιπτώσεων 
επισήµων ελέγχων που διενεργούνται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, 
οπότε η ένσταση απευθύνεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆Σ) του ΕΦΕΤ, 
το οποίο καθορίζει τη σχετική προς τούτο διαδικασία. Με την απόφαση του 
Περιφερειάρχη του δεύτερου εδαφίου, ορίζονται τα µέλη που υποδεικνύονται από 
τον προϊστάµενο της αρχής που επέβαλε το πρόστιµο, η έδρα, ο τρόπος λειτουργίας 
και κάθε σχετικό θέµα. Οι τριµελείς επιτροπές ή ο ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση, 
αποφαίνονται επί των ενστάσεων, µετά από εξέταση της νοµιµότητας και της ουσίας 
των ενστάσεων και ακυρώνουν εν όλω ή εν µέρει ή τροποποιούν την απόφαση 
επιβολής του προστίµου ή απορρίπτουν την ένσταση. 
 
2. ∆ιοικητικά πρόστιµα άνω των 6.001 ευρώ επιβάλλονται ή µη:  
α) Για τις περιπτώσεις επίσηµων ελέγχων, αρµοδιότητας των ∆ιευθύνσεων της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της ∆ιεύθυνσης  Μεταποίησης, Τυποποίησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 
αυτού, κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων, κατά περίπτωση, ως άνω ∆ιευθύνσεων, οι 
οποίες λαµβάνουν υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, την απόφαση της 
τριµελούς επιτροπής σε περίπτωση διαβίβασης της υπόθεσης από αυτήν, τις 
απόψεις του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 
Στην απόφαση επιβολής προστίµου του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναφέρεται το δικαίωµα υποβολής ένστασης 
κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 
Η ένσταση κατατίθεται στις ως άνω, κατά περίπτωση, ∆ιευθύνσεις του αυτού 
Υπουργείου και απευθύνεται ενώπιον, κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιας 
τριµελούς επιτροπής, η οποία συστήνεται και συγκροτείται µε απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία καθορίζεται η σύνθεση, 
οι ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα και κάθε σχετικό θέµα. 
Οι τριµελείς επιτροπές αποφαίνονται επί των ενστάσεων, µετά από εξέταση της 
νοµιµότητας και της ουσίας των ενστάσεων και ακυρώνουν εν όλων ή εν µέρει ή 
τροποποιούν την απόφαση επιβολής του προστίµου ή απορρίπτουν την ένσταση. 
β) Για τις περιπτώσεις επίσηµων ελέγχων, αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ, µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, το οποίο καθορίζει τη σχετική προς τούτο 
διαδικασία. 
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Στην απόφαση επιβολής του προστίµου αναφέρεται το δικαίωµα υποβολής 
ένστασης κατ’ αυτής εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης. Η ένσταση κατατίθεται στο ∆Σ του ΕΦΕΤ, το οποίο καθορίζει τη σχετική 
για την εξέταση αυτής διαδικασία και εξετάζεται όπως το τελευταίο εδάφιο της 
περίπτωσης α.  
 
3. ∆ιοικητικά πρόστιµα για τις αριθ. 1 έως και 41 µη συµµορφώσεις της περιπτ. γ 
«Τοµέας Ζωοτροφών» της παρ. 2 του άρθρου 27, επιβάλλονται ή µη, µε απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, η οποία λαµβάνει 
υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόµενου και τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου. 
Στην απόφαση επιβολής προστίµου του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναφέρεται το δικαίωµα υποβολής ένστασης 
κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, η οποία κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση 
Εισροών Ζωικής Παραγωγής του αυτού Υπουργείου και απευθύνεται ενώπιον 
τριµελούς επιτροπής, η οποία συστήνεται και συγκροτείται µε απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία καθορίζεται η σύνθεση, 
οι ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα και κάθε σχετικό θέµα. Η 
τριµελής επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων µετά από εξέταση της 
νοµιµότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνει εν όλω ή εν µέρει ή τροποποιεί την 
απόφαση επιβολής του προστίµου ή απορρίπτει την ένσταση. 
 
4. ∆ιοικητικά πρόστιµα για τις αριθ. 22 έως και 27 µη συµµορφώσεις της περίπτ. δ 
«Τοµέας υγείας των ζώων» της παρ. 2 του άρθρου 27, επιβάλλονται ή µη, µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων 
και Εφαρµογών, η οποία λαµβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις 
απόψεις του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.  
Στην απόφαση επιβολής προστίµου του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναφέρεται το δικαίωµα υποβολής ένστασης 
κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, η οποία κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση 
Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών του αυτού Υπουργείου και 
απευθύνεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής, η οποία  συστήνεται και συγκροτείται µε 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία 
καθορίζεται η σύνθεση, οι ιδιότητες των µελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα και 
κάθε σχετικό θέµα. Η τριµελής επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων µετά από 
εξέταση της νοµιµότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνει εν όλω ή εν µέρει ή 
τροποποιεί την απόφαση επιβολής του προστίµου ή απορρίπτει την ένσταση. 
 
5. α) ∆ιοικητικά πρόστιµα των παρ. 2, 3 και 4, άνω των 60.000,00 ευρώ, 
επιβάλλονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από 
αιτιολογηµένη εισήγηση των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του ∆Σ του ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση.  
β) ∆ιοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 3, 
ανεξαρτήτως ύψους, επιβάλλονται ή µη, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης των αρµόδιων 
∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της ∆ιεύθυνσης  Μεταποίησης, 
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή του ΕΦΕΤ, 
κατά περίπτωση.  
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γ) Στην απόφαση επιβολής προστίµου των περιπτώσεων α και β αναφέρεται το 
δικαίωµα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, η 
οποία κατατίθεται στις ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων ή στο ∆Σ του ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση. Επί της ένστασης 
αποφαίνεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση 
των τριµελών επιτροπών των παρ. 2 περίπτ. α, 3 και 4 ή του ΕΦΕΤ κατά τη 
διαδικασία της παρ. 2 περίπτ. β. Για τη σχετική εισήγηση λαµβάνονται υπόψη η 
έκθεση των ελεγκτών, οι απόψεις του ενδιαφερόµενου και τα λοιπά στοιχεία του 
φακέλου.  
  
6. Η απόφαση επιβολής του προστίµου ή η απόφαση επί της ένστασης, 
κοινοποιείται στην επιχείρηση και στα υπεύθυνα, κατά περίπτωση, πρόσωπα του 
άρθρου 5, σύµφωνα µε το άρθρο 38. 
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίµου, αν δεν 
υποβληθεί, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, ένσταση, θεωρείται οριστική, 
ανέκκλητη και εκτελεστή.  
 
Άρθρο 29 
Είσπραξη και απόδοση προστίµων 
 
1. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής 
προστίµων και της πορείας αποπληρωµής και είσπραξής τους διενεργείται από την 
οικονοµική υπηρεσία της αρµόδιας αρχής, ανάλογα µε την αρχή έκδοσης της 
σχετικής απόφασης.  
 
2. Η εντός εξήντα (60) ηµερών, από την επίδοση της απόφασης επιβολής 
προστίµου,  αποπληρωµή  του προστίµου, συνεπάγεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό 
(30%). 
 
3.Τα διοικητικά πρόστιµα αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα: 
α) Κατά 100% του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, όταν οι µη συµµορφώσεις 
διαπιστώνονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. 
β) Κατά 50% του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατά 50% των οικείων 
Περιφερειών, όταν οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πλαίσια επίσηµων ελέγχων, αρµοδιότητας των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  
γ) Κατά 100% του ΕΦΕΤ, όταν οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται από 
υπαλλήλους του ΕΦΕΤ. 
δ) Κατά 100% των οικείων Περιφερειών, όταν οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται 
από υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πλαίσια επίσηµων ελέγχων, 
αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ.  
ε) Κατά το 1/3 του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, κατά το 1/3 των οικείων 
Περιφερειακών Ενοτήτων και κατά το 1/3 του ΕΟΦ, όταν οι µη συµµορφώσεις 
διαπιστώνονται από υπαλλήλους τους ΕΟΦ. 
 
4. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται µε τη διαδικασία του άρθρου 28 
εισπράττονται σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε µε τη σύνταξη χρηµατικού καταλόγου από τη 
βεβαιούσα αρχή και µε αναφορά της αρχής υπέρ της οποίας κατατίθενται και 
αποδίδονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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5. α) Για µη συµµόρφωση που διώκεται και ποινικά, οι διοικητικές κυρώσεις του 
άρθρου 27 επιβάλλονται ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης.  
β) Αν το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο εκδώσει αµετάκλητη αθωωτική απόφαση για 
την ίδια πράξη της µη συµµόρφωσης στην οποία, διαπιστώνεται µετά δυνάµεως 
δεδικασµένου, ότι δεν έχουν τελεσθεί ή λάβει χώρα τα πραγµατικά περιστατικά επί 
των οποίων έχει στηριχθεί η επιβολή της κύρωσης, εκδίδεται υπέρ της επιχείρησης 
ατοµικό φύλλο έκπτωσης του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου, υπό την 
προϋπόθεση ο ενδιαφερόµενος να προσκοµίσει προηγουµένως στην αρµόδια αρχή 
που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίµου επίσηµο αντίγραφο της ως άνω 
αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης τους δικαστηρίου.  
 
Άρθρο 30 
∆ιαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον υποτοµέα της προστασίας 
των  ζώων κατά τη µεταφοράς τους, είσπραξη και απόδοσή τους 
 
1. Τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται στην περίπτωση ε «Τοµέας παραστίας 
των ζώων» της παρ. 2 του άρθρου 27 και αφορούν στον υποτοµέα της προστασίας 
των ζώων κατά τη µεταφορά, επιβάλλονται και εισπράττονται επί τόπου, κατά τη 
διαπίστωση της παράβασης, µε πράξη βεβαίωσης παράβασης και επιβολής 
προστίµου: α) του Προϊστάµενου των οικείων ΣΥΚΕ ή β) των ελεγκτών  των 
∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων, κατά περίπτωση. 
Για τη διαπίστωση της παράβασης συντάσσεται σχετική έκθεση από τους αρµόδιους 
ως άνω υπαλλήλους.  
 
2. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος άρθρου αποδίδονται, σύµφωνα µε τις 
περιπτώσεις α και β της παρ. 3 του άρθρου 29. 
 
3. Αν το πρόστιµο δεν καταβληθεί άµεσα, εισπράττεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 29. Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίµου σε αλλοδαπό 
µεταφορέα, για την εξασφάλιση της καταβολής του, αφαιρούνται τα στοιχεία της 
κυκλοφορίας του οχήµατός του, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 
3446/2006 (Α΄ 49), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 
3897/2010 (Α΄ 208), µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του. 
 
Άρθρο 31 
Ποινικές κυρώσεις επί µη συµµόρφωσης στους τοµείς των τροφίµων, των 
ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ 
 
1. Στην περίπτωση που από τους επισήµους ελεγκτές διαπιστωθεί µη συµµόρφωση 
που επισύρει ποινικές κυρώσεις, η έκθεση επισήµου ελέγχου διαβιβάζεται από την 
αρµόδια αρχή στην  αρµόδια  εισαγγελική  αρχή. 
 
2. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται επί µη συµµόρφωσης στον τοµέα των 
τροφίµων είναι οι ακόλουθες:  
α) Σε όποιον πλαστογραφεί σφραγίδα και υπογραφή επίσηµου ελεγκτή καθώς και σε 
όποιον πλαστογραφεί ή νοθεύει έγγραφα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται 
στα άρθρα 216 και 217 του ποινικού κώδικα. 
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β) Σε όποιον κατά την άσκηση του επίσηµου ελέγχου παρεµποδίζει ή δυσχεραίνει, 
κατά οποιονδήποτε τρόπο, τον έλεγχο των αρµόδιων αρχών επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών.  
γ)  Σε όποιον παράγει, διακινεί, διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιµα επιβλαβή για την 
υγεία, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα  του άρθρου 67 επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, εκτός εάν προβλέπεται µεγαλύτερη ποινή από 
άλλες κείµενες διατάξεις. 
δ) Σε όποιον παράγει και διαθέτει νοθευµένα τρόφιµα, επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον πέντε (5) µηνών. Όταν η παραγωγή και διάθεση γίνονται µε δόλο ή 
βαριά αµέλεια, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δέκα (10) µηνών. 
ε) Σε όποιον καθ’ υποτροπή, πάνω από δυο (2) φορές, υποπίπτει εντός χρονικού 
διαστήµατος δυο (2) ετών, στην ίδια µη συµµόρφωση, η οποία επισύρει την επιβολή 
προστίµων, επιβάλλεται  ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 
 
3. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται επί µη συµµόρφωσης στον τοµέα των 
ζωοτροφών είναι οι ακόλουθες: 
α) Οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2. 
β) Σε όποιον παρασκευάζει ή θέτει σε κυκλοφορία ζωοτροφές επιβλαβείς για την 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή το περιβάλλον, επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον δέκα (10) µηνών, 
γ) Σε όποιον παρασκευάζει ή θέτει σε κυκλοφορία ζωοτροφές που περιέχουν 
απαγορευµένα συστατικά, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών,   
δ) Σε όποιον παράγει και διαθέτει στην αγορά νοθευµένες ζωοτροφές, ή προβαίνει 
σε πρακτικές δόλιας εξαπάτησης και παραπλάνησης του καταναλωτή, επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστον πέντε (5) µηνών. 
ε) Σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία, και προβαίνει σε εισαγωγή ή χρήση µη 
εγκεκριµένων πρόσθετων υλών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον πέντε (5)  
µηνών. 
στ) Σε όποιον διαθέτει πρόσθετες ύλες, προµίγµατα πρόσθετων υλών και 
συµπληρωµάτων ζωοτροφών σε επιχειρήσεις ζωοτροφών που δεν διαθέτουν την 
προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία έγκριση ή εγγραφή, επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον πέντε (5) µηνών. 
ζ) Σε όποιον διαθέτει στην αγορά ή χρησιµοποιεί ή µεταποιεί:   
αα) γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ) που προορίζονται για χρήση ως 
ζωοτροφές ή 
ββ) ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ ή 
γγ) ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ, 
όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Κανονισµού (ΕΚ) 
1829/2003 (ΕΕ L 268), χωρίς αυτά να καλύπτονται από έγκριση ή να 
συµµορφώνονται µε τους όρους έγκρισης,  
επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έξι (6) µηνών έως δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή έξι 
χιλιάδων (6.000) έως δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
Σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές που προβλέπονται στην παρούσα περίπτωση ζ 
διπλασιάζονται  
 
4. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται επί µη συµµόρφωσης στον τοµέα της 
υγείας και προστασίας των ζώων είναι οι ακόλουθες: 
α) Οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2. 
β) Σε όποιον ευθύνεται για διασπορά νοσήµατος, λόγω διασποράς παθογόνου 
παράγοντα µε δόλο ή λόγω παράλειψης έγκαιρης δήλωσης νοσήµατος στις αρµόδιες 
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αρχές ή λόγω µη συµµόρφωσης προς τις αποφάσεις των αρµόδιων αρχών, 
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών,  
γ) Σε όποιον προβαίνει σε πρακτικές δόλιου χειρισµού των στοιχείων αναγνώρισης 
των παραγωγικών ζώων, µη συµµορφούµενος µε τους όρους και τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας και των αποφάσεων και οδηγιών των αρµοδίων αρχών  σε ότι αφορά:  

αα) την απουσία ή παραποίηση της προβλεπόµενης από τις ισχύουσες διατάξεις 
σήµανσης των ζώων της εκµετάλλευσης ή  
ββ) τη µη τήρηση του µητρώου της εκµετάλλευσης ή  
γγ) την αποµάκρυνση από την εκµετάλλευση ζώων που δε φέρουν την 
προβλεπόµενη σήµανση ή που δεν συνοδεύονται από τα έγγραφα ή 
πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή που ο αριθµός 
τους δεν ανταποκρίνεται µε τα καταχωρηµένα στο µητρώο της εκµετάλλευσης 
στοιχεία, 

επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 
δ) Σε όποιον, καθ’ υποτροπή, αποθηκεύει στην εκµετάλλευση ή/και χρησιµοποιεί στα 
ζώα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, χωρίς άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ ή χωρίς 
την έκδοση αντίστοιχης κτηνιατρικής συνταγής, καθώς και σε όποιον χρησιµοποιεί 
στα ζώα τέτοια προϊόντα σε δοσολογία και χρονική διάρκεια πέραν αυτών που 
καθορίζει η αντίστοιχη κτηνιατρική συνταγή, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών. 
ε) Σε όποιον καθ’ υποτροπή παρασκευάζει φαρµακούχες ζωοτροφές σε εκτροφή 
παραγωγικών ζώων, χωρίς την απαιτούµενη άδεια από τον ΕΟΦ, επιβάλλεται ποινή 
φυλάκισης µέχρι τρεις (3) µήνες. 
στ) Σε όποιον δεν συµµορφώνεται  µε τους όρους και τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
και τις αποφάσεις των αρµόδιων αρχών για την προστασία των ζώων κατά τη 
µεταφορά τους, σε ότι αφορά: 

αα) τη µεταφορά µη ικανών για µεταφορά ζώων ή  
ββ) τη χρήση µεταφορικών µέσων που δεν διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό 
και δεν έχουν συντηρηθεί  για να ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο έχουν 
λάβει έγκριση ή 
γγ) την εφαρµογή ακατάλληλων πρακτικών µεταφοράς και µεταχείρισης των     
ζώων ή 
δδ) τη µη παροχή της απαιτούµενης επιφάνειας δαπέδου ή  
εε) τη µη παροχή  τροφής, νερού, ανάπαυσης και της απαιτούµενης φροντίδας ή 
στστ) τη µη κατοχή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σε όλα τα στάδια 
της µεταφοράς, 

επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η 
προβλεπόµενη ποινή διπλασιάζεται.   
ζ) Σε όποιον δεν συµµορφώνεται  µε τους όρους και τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
και τις αποφάσεις των αρµόδιων αρχών για την προστασία των ζώων κατά τη  
θανάτωση,  σε ότι αφορά τη µη χρησιµοποίηση: 

αα) των κατάλληλων εγκαταστάσεων και του απαιτούµενου εξοπλισµού ή  
ββ) βέλτιστων πρακτικών για τον ενσταυλισµό, τη µετακίνηση, την ακινητοποίηση, 
την αναισθητοποίηση, τη σφαγή και την αφαίµαξη των ζώων κατά τη θανάτωσή 
τους  ή  
γγ) εκπαιδευµένου προσωπικού κατά τη διαδικασία θανάτωση, 

επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η 
προβλεπόµενη ποινή διπλασιάζεται.   
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η) Σε όποιον δεν συµµορφώνεται  µε τους όρους και τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
και τις αποφάσεις των αρµόδιων αρχών για την προστασία των ζώων στις εκτροφές,  
σε ότι αφορά τη µη συµµόρφωση: 

αα) προς τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού των 
εκτρεφοµένων ζώων ή 
ββ) προς τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των ζώων στην εγκατάσταση ή 
γγ) προς την υποχρέωση τήρησης των προβλεπόµενων µητρώων ή  
δδ) προς την υποχρέωση χρησιµοποίησης επαρκούς και εκπαιδευµένου 
προσωπικού,  

επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η 
προβλεπόµενη ποινή διπλασιάζεται.   
 
5. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται επί µη συµµόρφωσης στον τοµέα 
διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ είναι οι ακόλουθες: 
α) Οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2. 
β) Σε όποιον παράγει, διακινεί και διαθέτει στην αγορά παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ για 
µη ασφαλείς τελικές χρήσεις, όπως απαιτείται από τα άρθρα 31 έως και 40 του Καν. 
1069/2009/ΕΕ επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών, εκτός εάν 
προβλέπεται µεγαλύτερη ποινή από άλλες κείµενες διατάξεις. 
γ)  Σε όποιον προβαίνει σε παράνοµη εναπόθεση ή ταφή νεκρών ζώων ή ΖΥΠ, 
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών,  
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Γενικές  διατάξεις 
 
Άρθρο 32 
Μη συµµόρφωση στον τοµέα των υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών 
ουσιών στα τρόφιµα µη ζωικής προέλευσης 
 
Στις παραβάσεις των διατάξεων τήρησης των ορίων των υπολειµµάτων των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιµα µη ζωικής προέλευσης έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4036/2012 «∆ιάθεση 
γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις» (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει. 
 
Άρθρο 33  
Συνδροµή προς αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Εκθέσεις ελέγχου 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων κρατών µελών 
 
1. Αν επιχείρηση τροφίµων, ζωοτροφών, διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ ή εκµετάλλευση, η 
οποία έχει την έδρα της ή ασκεί τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, αρνείται να 
δεχθεί τον έλεγχο που προβλέπεται από διατάξεις του δικαίου της ΕΕ στους τοµείς 
της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων και ζωοτροφών, της διαχείρισης  ΖΥΠ και 
ΠΠ ως και της υγείας και προστασίας των ζώων, η αρµόδια εθνική αρχή και το 
εξουσιοδοτηµένο από αυτή όργανο, ενεργώντας αυτεπάγγελτα ή ύστερα από 
σχετικό αίτηµα των εντεταλµένων για τον έλεγχο από την Επιτροπή της ΕΕ 
οργάνων, µεριµνά για την εν γένει οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου, ιδιαίτερα µε την 
παροχή της απαραίτητης συνδροµής. 
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2. Οι εκθέσεις ελέγχου από εντεταλµένα για τον έλεγχο από την Επιτροπή της ΕΕ 
οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την ορθή εφαρµογή των 
κανόνων του δικαίου της ΕΕ σε επιχειρήσεις τροφίµων ή ζωοτροφών ή διαχείρισης 
ΖΥΠ και ΠΠ ή εκµεταλλεύσεις ως και οι έλεγχοι από τις αρµόδιες αρχές άλλων 
κρατών µελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών σε φορτία τροφίµων ή ζωοτροφών 
προέλευσης Ελλάδας λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές του παρόντος 
νόµου και εφόσον απαιτείται, λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα συµµόρφωσης και/ή 
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
Άρθρο 34 
Αµοιβαία συνδροµή  
 
Η κεντρική αρµόδια αρχή ενηµερώνει, εφόσον απαιτείται, την αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους αποστολής για την απόφαση επιβολής των µέτρων συµµόρφωσης 
του µέρους δεύτερου. 
 
Άρθρο 35 
∆ικαστικός έλεγχος επιβολής µέτρων συµµόρφωσης και διοικητικών 
κυρώσεων 
 
1. Οι εκτελεστές αποφάσεις των αρµόδιων αρχών υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον 
του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από 
την κοινοποίησή τους. 
 
2. Για το παραδεκτό της προσφυγής, ο προσφεύγων (προ)καταβάλλει ποσό ίσο µε 
το 50% του προστίµου. Η καταβολή αυτή αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του 
υπολοίπου ποσού του προστίµου, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Επί 
προσφυγής, το ποσό που επιδικάζεται από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο είναι 
νοµιµότοκο από την εποµένη της επίδοσης της απόφασης που υπόκειται σε 
προσφυγή.   
 
3. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται, µε ευθύνη του προσφεύγοντα, στην 
αρµόδια αρχή επιβολής της διοικητικής κύρωσης. 
 
 Άρθρο 36  
Μητρώο κυρώσεων 
 
Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να τηρούν µητρώο κυρώσεων του µέρους τρίτου της 
Ενότητας Α΄, µε σκοπό την παρακολούθηση των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων 
που επιβάλλονται. 
 
 Άρθρο   37  
Υποχρέωση επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων που δεν έχουν την έδρα τους ή 
υποκατάστηµα στη χώρα  
 
Αν  η  επιχείρηση  τροφίµων  ή  ζωοτροφών ή διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ ή η   
εκµετάλλευση  δεν  έχει  την   έδρα   της  ή υποκατάστηµα στη  χώρα,  υποχρεούται   
να   ορίσει   υπεύθυνο,  φυσικό  ή   νοµικό   πρόσωπο,  στη   χώρα   για  τη   διάθεση   
στην   αγορά   των   τροφίµων  ή  των   ζωοτροφών ή των ΖΥΠ ή   των   ζώντων   
ζώων.  Εξαιρούνται   της  υποχρέωσης   αυτής  οι   µεταφορείς   ζώντων   ζώων   
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που   εκτελούν   διεθνείς   µεταφορές  µε   καθεστώς   transit   στη   χώρα   ή   µε   
προορισµό   τη   χώρα.    
 
Άρθρο   38 
Κοινοποιήσεις  
 
Οι κοινοποιήσεις της Ενότητας Α γίνονται αναλογικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 47, 48, 50 έως και 57 του ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» 
(Α΄ 97), όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 39 
∆απάνες εφαρµογής µέτρων συµµόρφωσης  
 
Οι δαπάνες που προκύπτουν δυνάµει των µέτρων συµµόρφωσης του Μέρους 
∆εύτερου, βαρύνουν την επιχείρηση και αποτελούν:  
α) πρόσθετα τέλη, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 
(Α΄105), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008 
(Α΄198) ή  
β) δαπάνες λόγω πρόσθετων επισήµων ελέγχων, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 
Καν. (ΕΚ) 882/2004. Αν η επιχείρηση αρνείται την εφαρµογή των µέτρων 
συµµόρφωσης, αυτό δύναται να πραγµατοποιηθεί από τις αρµόδιες αρχές. Οι 
σχετικές δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος της επιχείρησης µε απόφαση των 
αρµοδίων αρχών, βεβαιώνονται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε 
τον ΚΕ∆Ε. Για την εφαρµογή της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η οικονοµική 
υπηρεσία των αρµοδίων αρχών. 
 
Άρθρο 40 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
 
1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των διοικητικών κυρώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 27.   
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι 
συντελεστές των κριτηρίων επιµέτρησης που εφαρµόζονται για την επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή  της παρ. 4 του 
άρθρου 27.  
 
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορούν να 
εξειδικεύονται επί µέρους οι παραβάσεις του «Υποτοµέα κανόνων παραγωγής και 
εµπορίας των τροφίµων µη ζωικής προέλευσης και εµπορίας αυτών» της 
περίπτωσης β «Τοµέας τροφίµων» της παρ. 2 του άρθρου 27 καθώς και το ύψος 
των προστίµων που επιβάλλονται εντός του εύρους που καθορίζεται στο άρθρο 
αυτό. 
 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζονται 
οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την τήρηση, την οργάνωση, το περιεχόµενο, τη 
λειτουργία καθώς την έναρξη λειτουργίας του µητρώου κυρώσεων του άρθρου 36 και 
κάθε σχετικό θέµα.  
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5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να 
καθορίζονται τα υποδείγµατα των εντύπων που απαιτούνται για την υλοποίηση των 
διαδικασιών επιβολής των διοικητικών µέτρων συµµόρφωσης και διοικητικών 
κυρώσεων, της συγκρότησης των επιτροπών και κάθε σχετικό θέµα.   
 
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν 
συναρµόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθεται η εφαρµογή των διατάξεων της 
Ενότητας Α΄ σε άλλες αρµόδιες αρχές.  
 
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν 
συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα, οι τεχνικές  
λεπτοµέρειες και διαδικαστικά θέµατα για την εφαρµογή των διατάξεων της Ενότητας 
Α΄ και ιδίως των άρθρων 29, 30, 38, 39.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 
Λοιπές ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ  

 
Άρθρο 41 
Μη εξυπηρετούµενα ενυπόθηκα δάνεια  

 
     Στις υποθήκες που έχουν εγγραφεί στα οικεία βιβλία υποθηκών και στο Εθνικό 
Κτηµατολόγιο υπέρ της τράπεζας µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ», η οποία ήδη τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, στο εξής 
Τράπεζα,  και κατά  αγροτών ή κατά τρίτων επί ακινήτων τους,  για τη χορήγηση 
στους  αγρότες  βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων δανείων από την Τράπεζα 
αυτή, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την αγροτική δραστηριότητά  τους και  τελούν 
σε υπερηµερία, το ποσό του δανείου, για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη, 
περιορίζεται σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%), εφόσον  δεν υπερβαίνει το 
διπλάσιο αυτού, ενώ   περιορίζεται στο  διπλάσιο  αυτού, αν είναι ανώτερο, κατά το 
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης σε 
περισσότερα του ενός αγροτικά ακίνητα, αγρότη ή τρίτου, η υποθήκη περιορίζεται 
από την Τράπεζα στο ακίνητο ή στα  ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της 
µέχρι τα ως άνω όρια και κατά προτεραιότητα σε αυτό ή αυτά που δεν αποτελούν 
πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη ή τρίτου. 
 
Άρθρο 42 
Εξόφληση δανείων  
 
1.Η νέα ληξιπρόθεσµη  οφειλή, εξοφλείται από τον αγρότη, εφάπαξ, µε καταβολή 
όλου του ποσού,  κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του εκκαθαριστή της Τράπεζας για 
το  ύψος  αυτής. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού, για 
οποιονδήποτε λόγο, εντός δύο (2) ετών από την έγγραφη ενηµέρωση του 
εκκαθαριστή, αυτό θεωρείται ως νέο µεσοπρόθεσµο δάνειο διάρκειας από πέντε (5) 
έως δέκα πέντε (15) ετών µε επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%). Η ακριβής διάρκεια του 
νέου δανείου καθορίζεται από τον εκκαθαριστή βάσει του ύψους της οφειλής και της 
εκτιµώµενης µισθωτικής αξίας του αγροτικού ακινήτου. Εφόσον το αγροτικό ακίνητο 
δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη ή 
τρίτου, στην σύµβαση του δάνειου η Τράπεζα δύναται να απαιτεί το δικαίωµα 
εκµίσθωσής του και την εκχώρηση του µισθώµατος του εκµισθούµενου αγροτικού 
ακινήτου  σε αυτήν, µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Η εξόφληση του νέου 
δανείου γίνεται από τα µισθώµατα που θα εισπραχθούν από την εκµίσθωση του 
αγροτικού ακινήτου, σύµφωνα  µε τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6.  
 
2.  Τα αγροτικά ακίνητα εκµισθώνονται, για διάρκεια τριών (3) ετών, σε 
ενδιαφερόµενους µισθωτές  των  κατηγοριών  της παραγράφου 1 του άρθρου 7  του 
Ν.4061/2012 (Α΄ 66) «∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων  Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων –Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και  άλλες 
διατάξεις», αντί µισθώµατος που προκύπτει µετά από ανοικτό πλειοδοτικό 
διαγωνισµό. Για την επιλογή του µισθωτή εφαρµόζονται τα κριτήρια της παραγράφου 
2 του ιδίου ως άνω άρθρου και επιπλέον το κάτωθι κριτήριο:  
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Υποψήφιος για µίσθωση ενυπόθηκου υπέρ ΑΤΕ ΑΕ αγροτικού ακινήτου µε 
προσφορά ίση µε την τιµή εκκίνησης,  λαµβάνει βαθµό µηδέν (0).  
Υποψήφιος για µίσθωση ενυπόθηκου υπέρ ΑΤΕ ΑΕ αγροτικού ακινήτου µε 
προσφορά πλέον της τιµής εκκίνησης, για κάθε επιπλέον ποσοστιαία µονάδα (1%), 
λαµβάνει βαθµούς δέκα (10).   
 
3. Η διαδικασία εκµίσθωσης των αγροτικών ακινήτων ανατίθεται στον Οργανισµό 
Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος διατηρεί  βάση δεδοµένων στην οποία απεικονίζονται 
ψηφιακά όλα τα αγροτικά ακίνητα της χώρας. Η γνωστοποίηση της  πρόθεσης 
εκµίσθωσης, η υποβολή αιτήσεων και προσφορών από τους υποψήφιους µισθωτές, 
η επεξεργασία των αιτήσεων, η βαθµολόγηση βάσει των προβλεπόµενων κριτηρίων 
και η ανακήρυξη του τελικού δικαιούχου της µίσθωσης γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,  
µέσω  αναρτηµένης στο διαδίκτυο εφαρµογής. 
Στη διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης τίθεται τιµή εκκίνησης που 
αντιστοιχεί στην ελάχιστη ετήσια δόση εξόφλησης του νέου δανείου, όπως αυτή έχει 
υπολογισθεί από τον εκκαθαριστή. Καθοριστική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της 
αίτησης του υποψήφιου µισθωτή είναι η οικονοµική προσφορά του, η οποία δεν 
µπορεί να  είναι µικρότερη της τιµής εκκίνησης. 
 
4. Η διακήρυξη εκµίσθωσης παραµένει ανοικτή επί δέκα πέντε (15)  ηµέρες. Στο 
διάστηµα αυτό  κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να  τροποποιεί την προσφορά 
του, γνωρίζοντας κάθε φορά το σύνολο  της βαθµολογίας του. Εφόσον ο 
διαγωνισµός αποβεί άγονος, επαναλαµβάνεται και µε νέα τιµή εκκίνησης. Σε κάθε 
νέα διακήρυξη   ο προηγούµενος µισθωτής έχει δικαίωµα συµµετοχής επί ίσοις όροις 
µε τους λοιπούς υποψήφιους. Ο ιδιοκτήτης του αγροτικού ακινήτου έχει  δικαίωµα 
συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης του ακινήτου του. 
 
5. Σε περίπτωση που η εκµίσθωση για οιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή για 
οιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα µισθώµατα, ο 
εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρηµένου µε 
υποθήκη αγροτικού ακινήτου για το µη εξοφληθέν ποσό. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 43 
Τροποποίηση  διατάξεων του ν. 4061/2012 «∆ιαχείριση και προστασία 
ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ρύθµιση 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄66)  
 

1. Το άρθρο 1 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως εξής: 
α) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται νέα παράγραφος 2α, ως εξής: 
«2α. Οι ∆ήµοι  ασκούν τη διαχείριση στα τµήµατα των ακινήτων της παρ. 1, όπου 
έχουν διανοίξει γεωτρήσεις για αγροτικούς και υδρευτικούς σκοπούς. Για την έκδοση 
της σχετικής άδειας εφαρµόζονται οι διατάξεις της αριθ. 150559/10-6-2011 (Β΄1440) 
κοινής Υπουργικής απόφασης. Το τοπογραφικό διάγραµµα που προβλέπεται στην 
περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 6 της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής 
απόφασης υποβάλλεται και στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
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της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για ενηµέρωση της 
ψηφιακής βάσης. Αν απορριφθεί η αίτηση του ∆ήµου για έκδοση άδειας νερού για 
υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού, ο ∆ήµος δεν διαχειρίζεται τα εν λόγω τµήµατα 
των ακινήτων.». 
β) Η παραγρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται σε ανταλλάξιµες εκτάσεις, 
δάση, δασικές εκτάσεις ή αναδασωτέες εκτάσεις, στις ζώνες απόλυτης προστασίας 
της φύσης και προστασίας της φύσης των προστατευόµενων περιοχών των άρθρων 
18 και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), χώρους και ζώνες µνηµείων που 
προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και παραλίες όπως 
ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), καθώς και σε άλλες 
προστατευόµενες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περιοχές.». 

 
2.Το άρθρο 4 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:  

α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται και 
µετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  
«β) ∆ωρεάν, κατά χρήση, ακίνητα στο ∆ηµόσιο, στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικά δικαίου, εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για 
κοινωφελείς σκοπούς που αφορούν στέγαση υπηρεσιών τους και ανέγερση 
κοινωφελών εγκαταστάσεων.  
Η χρήση γης καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού.». 
β) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται νέα παρ. 2α, ως εξής:  
«2α. Με απόφαση Περιφερειάρχη, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της 
Περιφέρειας, επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, χωρίς δηµοπρασία, 
έως 8 στρέµµατα, σε αγρότη µε σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων. Κατ΄ εξαίρεση δύναται να παραχωρείται ακίνητο και πέραν των 8 
στρεµµάτων, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή 
όπου βρίσκεται το παραχωρούµενο ακίνητο. Με µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας 
της Περιφέρειας καταρτίζεται σχεδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται το 
παραχωρούµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδό και συντεταγµένες στο ελληνικό 
γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Στο σχεδιάγραµµα αποτυπώνεται η πρόσβαση στο 
παραχωρούµενο ακίνητο. Το τίµηµα ορίζεται βάσει της µισθωτικής αξίας του 
ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία. Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόµενου για 
παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, διενεργείται δηµοπρασία, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 10.». 
γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4  οι λέξεις «ή στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και 
Επίλυσης ∆ιαφορών»  αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή στην αρµόδια υπηρεσία της 
οικείας Περιφέρειας.».  
δ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση ε ως εξής: 
«ε) Το αναλογούν ποσοστό συντελεστή δόµησης στο παραχωρούµενο ακίνητο, 
εφόσον παραχωρείται τµήµα  ακίνητου και πρόκειται να ανεγερθεί κτίσµα σε αυτό.».   
ε) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:  
«5. Για την παραχώρηση ακινήτου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση α, 
εκτός της παραχώρησης χρήσης για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα και 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 περιπτώσεις γ και δ, απαιτείται ο χαρακτηρισµός του 
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από την αρµόδια δασική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 
998/1979, ωσότου δηµοσιευθούν οι δασικοί χάρτες της χώρας.». 
 
3. Η παρ. 1 του άρθρου 9  του ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως εξής:  
«1. To τίµηµα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριµήνου 
από την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50% του ∆ηµοσίου και κατά 50% των 
οικείων Περιφερειών.». 
 
4. Το άρθρο 10 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως εξής: 
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων ή της αρµόδιας υπηρεσίας της οικεία Περιφέρειας, εφόσον 
η απόφαση παραχώρησης της χρήσης ακινήτου εκδίδεται από τον οικείο 
Περιφερειάρχη, καταρτίζεται σχεδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται το 
παραχωρούµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδόν και συντεταγµένες στο ελληνικό 
γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς και αποτυπώνεται η πρόσβαση στο παραχωρούµενο 
ακίνητο.». 
β) Η περίπτωση δ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
«δ) τις σταδιακές αναπροσαρµογές του τιµήµατος, που ορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το τόπο και χρόνο καταβολής του,»  
γ) Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 οι λέξεις «µετά την 
υπογραφή της σύµβασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µετά την έκδοση της 
απόφασης παραχώρησης». 
δ) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10, προστίθεται νέο εδάφιο, ως 
εξής: 
«Αν έχουν συσταθεί περισσότερες Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών, 
η δηµοπρασία διεξάγεται στην έδρα της Επιτροπής στην χωρική αρµοδιότητα της 
οποίας βρίσκεται το δηµοπρατούµενο ακίνητο». 

 
5. Το άρθρο 14 του ν. 4061/2012, τροποποιείται ως ακολούθως: 
α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 µετά την λέξη «τοπογράφο» 

προστίθενται οι λέξεις «ή πολιτικό µηχανικό» 
β) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14, το οποίο έχει ως εξής: «Η 

απόφαση του Περιφερειάρχη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.», 
διαγράφεται. 

γ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14, µετά τις λέξεις «του 
άρθρου 22» τίθεται κόµµα και προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 23 και της παρ. 4 
του άρθρου 24». 

 
6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012, το οποίο έχει 

ως εξής: «Η Επιτροπή συγκροτείται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.», 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Η Επιτροπή συγκροτείται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης.».  

 
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο Περιφερειάρχης είναι αρµόδιος για την έκδοση των τίτλων κυριότητας, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 22, 23 και 36». 
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8. Το άρθρο 22 του ν. 4061/2012, τροποποιείται ως ακολούθως: 
α) Μετά την υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 22, 

προστίθεται νέα υποπερίπτωση δδ, ως εξής:  
«δδ) Με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής οικοπέδου της Επιτροπής 
Αποκαταστάσεων Προσφύγων κυρωµένων διανοµών αγροκτηµάτων της χώρας ή 
ως δικαιούχος οικοπέδου σε συνοικισµό κυρωµένων διανοµών αγροκτηµάτων της 
χώρας σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Αγροτικού Κώδικα, πλην όµως δε έγινε η 
διανοµή των οικοπέδων στους δικαιούχους». 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22, αντικαθίσταται ως εξής:  
«Για την υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης α και την περίπτωση β της παρ. 1, µετά 
την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών, ο 
Περιφερειάρχης εκδίδει παραχωρητήριο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του 
αρχικού δικαιούχου και προσδιορίζεται το παραχωρούµενο ακίνητο κατά εµβαδόν, 
θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς.». 
 

9. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4061/2012 προστίθενται νέες 
παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: 

«7. α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν προβάλλει, επίσης, δικαιώµατα κυριότητας σε 
ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 1, εφόσον: 

αα) Κατέχονται από δήµους για την εξυπηρέτηση αναγκών τους, και 
συγκεκριµένα για στέγαση δηµαρχιακών µεγάρων, σχολείων και κοινωφελών 
εγκαταστάσεων. Μετά από αίτηµα του οικείου ∆ήµου, η αρµόδια υπηρεσία της 
οικείας Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, διενεργεί αυτοψία και 
συντάσσει έκθεση, µε την οποία βεβαιώνεται ότι το ακίνητο χρησιµοποιείται για τους 
παραπάνω σκοπούς.  

ββ) Έχουν σε αυτά  ανεγερθεί χώροι θρησκευτικής λατρείας, για όσο χρόνο 
διαρκεί η χρήση αυτή, απαγορευοµένης κάθε άλλης χρήσης. Τα ακίνητα αυτά 
περιέρχονται στο νοµικό πρόσωπο της οικείας Μητρόπολης, συµπεριλαµβανοµένου 
του αναγκαίου προαύλιου χώρου. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας  προσδιορίζει τον αναγκαίο προαύλιο χώρο 
κατά θέση, εµβαδόν και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς.  

β) Εφόσον τα κτίσµατα της παρούσας παραγράφου έχουν ανεγερθεί σε τµήµα 
ευρύτερου ακινήτου, ο Περιφερειάρχης εκδίδει πράξη κατάτµησης του ακινήτου. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται ο 
τύπος του παραχωρητηρίου για τα ακίνητα της παρούσας παραγράφου.  

8. α) Οι δρόµοι που απεικονίζονται στα κυρωµένα στοιχεία των διανοµών 
αγροκτηµάτων και συνοικισµών, καθώς και κυρωµένων αναδασµών, περιέρχονται 
κατά κυριότητα στους οικείους ∆ήµους, εφόσον σήµερα υφίστανται. Αν έχουν αλλάξει 
χρήση ή κατέχονται αυθαίρετα, η υπηρεσία Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, µετά από αυτοψία, αποφαίνεται για την 
σκοπιµότητα επαναφοράς των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση. Αν δεν 
είναι αναγκαία η επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση, η 
αίτηση του κατόχου για τη µη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας ή την εξαγορά 
ακινήτου εξετάζεται από την οικεία Επιτροπή Θεµάτων Γης Και Επίλυσης ∆ιαφορών 
σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23.  

β) Οι δρόµοι που διανοίχθηκαν σε θέση διαφορετική από την προβλεπόµενη 
στην κυρωµένη διανοµή του αγροκτήµατος, θωρούνται ως δρόµοι της κυρωµένης 
διανοµής και περιέρχονται στην κυριότητα του οικείου ∆ήµου, εφόσον 
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µετατοπίσθηκαν εντός δηµοσίων εκτάσεων και κρίνεται αναγκαία η διατήρηση τους. 
Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, µε την οποία αποφαίνεται για τη 
σκοπιµότητα της διατήρησης του δρόµου. Το ίδιο ισχύει και για αγροτικούς δρόµους 
που διανοίχτηκαν για την εξυπηρέτηση τυφλών τεµαχίων κυρωµένης διανοµής, 
εφόσον δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων προσώπων.  

γ) ∆ρόµοι κυρωµένης διανοµής που έχουν απολέσει το κοινόχρηστο χαρακτήρα 
τους, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού 
της οικείας Περιφέρειας, µπορούν να εξαγοράζονται από τον ιδιοκτήτη του όµορου 
ακινήτου, µετά από αίτηση που υποβάλλει στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και 
Επίλυσης διαφορών. Για την εξαγορά καταβάλλεται τίµηµα ίσο µε την αντικειµενική 
αξία, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου ∆ήµου.  

δ) Για την µεταβίβαση της κυριότητας των δρόµων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία κοινοποιείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για ενηµέρωση 
της ψηφιακής βάσης. 

 
10. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4061/2012, προστίθεται νέο άρθρο 22α, ως εξής:  

«Άρθρο 22α 
Μη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας από τους ∆ήµους 
∆ιοικητικές πράξεις µε τις οποίες παραχωρήθηκαν δηµοτικές εκτάσεις σε 
δικαιούχους αποκατάστασης, βάσει διατάξεων της αγροτικής νοµοθεσίας, 
θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Οι ∆ήµοι δεν προβάλλουν δικαιώµατα κυριότητας 
στις εκτάσεις αυτές.». 

  
11. Το άρθρο 23 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως εξής: 

α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 προστίθεται νέο τρίτο 
εδάφιο, ως εξής: 
«Η αίτηση εξαγοράς δεν εξετάζεται αν αφορά τµήµα ακίνητου και το εναποµένον στο 
δηµόσιο τµήµα καθίσταται µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο, ή αν συντρέχουν λόγοι 
δηµοσίου συµφέροντος.». 
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 αντικαθίσταται  ως εξής: 
«3. Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσµα, ο ενδιαφερόµενος, µετά την 
έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών, µε την 
οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του για εξαγορά του ακινήτου, οφείλει να προβεί στις 
προβλεπόµενες διαδικασίες για την αναστολή επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετα 
κτίσµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24α του ν. 4014/2011 (Α΄207). Μετά 
την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου εκδίδεται ο τίτλος κυριότητας σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.».  
 

 12. α) Το άρθρο 24 του ν. 4061/2012, τροποποιείται ως εξής:  
αα) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012 προστίθεται νέα 

παράγραφος 2α, ως εξής:   
«2α. Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος αποκαταστάθηκε  σε ποσοστό εξ 

αδιαιρέτου  του βοσκότοπου, η οικεία Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης 
∆ιαφορών µπορεί να προσδιορίσει ορισµένο τµήµα του βοσκοτόπου που ο 
κτηνοτρόφος έχει δικαίωµα χρήσης. Το τµήµα αυτό πρέπει να αναλογεί στο εξ 
αδιαιρέτου µερίδιο που ο κτηνοτρόφος είχε αποκατασταθεί στο βοσκότοπο. Στο εν 
λόγω τµήµα ο κτηνοτρόφος µπορεί να καλλιεργήσει µόνο κτηνοτροφικά φυτά, σε 
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (¼) του τµήµατος αυτού. Γεωπόνος που 
υπηρετεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, συντάσσει έκθεση αυτοψίας µε την 
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οποία προσδιορίζει, αν το ακίνητο ή τµήµατα αυτού κατατάσσονται σε ζώνη 
χαµηλής, µεσαίας ή υψηλής βοσκοικανότητας. Με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδεται µετά από εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξη των βοσκήσιµων ακινήτων σε 
ζώνες χαµηλής, µεσαίας ή υψηλής βοσκοικανότητας, καθώς και τα κριτήρια για τον 
προσδιορισµό της χρήσης του ακινήτου από τον αποκαταστηµένο κτηνοτρόφο σε 
ζώνη χαµηλής, µεσαίας ή υψηλής βοσκοικανότητας.» 

ββ) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται, ως εξής:  
«Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων εξαγοράς λήγει την 30-6-2014.». 
β) Η ισχύς της ως άνω υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παρούσας 

παραγράφου αρχίζει από 1-1-2013. 
 

13. Μετά το άρθρο 24 του ν. 4061/2012, προστίθεται νέο άρθρο 24α ως εξής: 
«Άρθρο 24α 
Κατάτµηση ακινήτου 
Αν µε την απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών δεν 
προβάλλεται δικαίωµα κυριότητας σε τµήµα του ακινήτου ή αν αναγνωρίζεται 
δικαίωµα εξαγοράς σε τµήµα αυτού, ο Περιφερειάρχης εκδίδει πράξη κατάτµησης 
του ενιαίου ακινήτου µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας. Το ακίνητα που προέρχονται από την 
κατάτµηση του ενιαίου ακινήτου καταχωρούνται µε νέο κωδικό στην ψηφιακή βάση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.». 

 
14. Το άρθρο 36 του ν. 4061/2012, τροποποιείται ως εξής:  
α) Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 36, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
«Για τις περιπτώσεις που η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε χρονική 

διάρκεια παραχώρησης της χρήσης µικρότερη ή ίση των 35 ετών, µε σύνταξη 
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής, το οποίο δεν συντάχθηκε, η χρονική διάρκεια 
της παραχώρησης αρχίζει από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και 
διαρκεί για όσο χρόνο ορίζεται σ’ αυτή.»   

 
β) Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, όπως αυτή 

προστέθηκε µε την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 
(Α΄250), προστίθενται νέοι παράγραφοι 14,15, 16 και 17, ως εξής:  
«14. ∆ιαθέσιµα ή κοινόχρηστα ακίνητα, δασικού χαρακτήρα, που διατέθηκαν ως 
κληροτεµάχια µετά την 11η Ιουνίου 1975 και εκχερσώθηκαν εκ του λόγου αυτού πριν 
την  ισχύ  του  παρόντος  νόµου,  καθώς  και  εκτάσεις  δασικού  και  χορτολιβαδικού  
χαρακτήρα που περιλήφθησαν στον κτηµατολογικό πίνακα κυρωµένου αναδασµού 
και έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής 
νοµοθεσίας, εφόσον, κατά τη δηµοσίευση του νόµου, δεν καλύπτονται από δασική 
βλάστηση. ∆ιοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής 
νοµοθεσίας δεν εκτελούνται. Τυχόν πράξεις αναδάσωσης ανακαλούνται».   
 
15. α) Ο Περιφερειάρχης εκδίδει τους τίτλους κυριότητας σε δικαιούχους οικοπεδικής 
αποκατάστασης, σύµφωνα µε το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγµα (∆΄239), που 
καταργήθηκε, εφόσον οι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων που τους 
έκριναν δικαιούχους κατέστησαν τελεσίδικες.  
β) Οµοίως, εκδίδονται οι τίτλοι κυριότητας σε δικαιούχους ακινήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 του ν. 666/1977 (Α΄234), το άρθρο 2 του ν. 3147/2003 (Α΄135), το άρθρο 24 
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του Αγροτικού Κώδικα  (Α΄342) και το άρθρο 12 του α.ν. 1832/1951 (Α΄ 153),  που 
καταργήθηκαν, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι εξόφλησαν το οφειλόµενο τίµηµα. 
γ)  Για την έκδοση των παραχωρητηρίων των ως άνω περιπτώσεων α και β 
εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δηµοσίευση του ν. 4061/2012. 
16. Στις εποικιστικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που διατέθηκαν για την 
αποκατάσταση κτηνοτρόφων µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας πριν την 
ισχύ του νόµου αυτού, εξακολουθούν να υφίστανται τα δικαιώµατα χρήσης 
βόσκησης µόνο των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων ή των νόµιµων κληρονόµων 
τους και οι εκτάσεις χρησιµοποιούνται από τους δικαιούχους για βόσκηση, χωρίς να 
υφίσταται από αυτούς άλλο δικαίωµα χρήσης. Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων 
άσκησης των δικαιωµάτων αυτών, ισχύουν τα οριζόµενα στα τρία πρώτα εδάφια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 24. Η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών 
ενηµερώνει το αρµόδιο ∆ασαρχείο ή την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών, εάν δεν 
υφίσταται ∆ασαρχείο σε επίπεδο νοµού, για την συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων 
σχετικά µε την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.». 
17. α) ∆εν εκδίδεται τίτλος κυριότητας για όσα ακίνητα µεταβιβάστηκαν στην οικεία 
Εκκλησιαστική Επιτροπή ή στην σχολική Επιτροπή ή στο Σχολικό Ταµείο, βάσει των 
άρθρων 28, 31 στ, 163 και 198 παρ. 1 του Αγροτικού Κώδικα  και  των άρθρων 7 και 
8 του ν.δ. 1189/1972, που καταργήθηκαν.  
β) Τα ακίνητα που µεταβιβάσθηκαν στις σχολικές Επιτροπές ή τα Σχολικά Ταµεία, 
βάσει των ανωτέρω διατάξεων, περιέρχονται στην κυριότητα του ∆ήµου στην 
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.  
γ) Ο Περιφερειάρχης εκδίδει, ατελώς, βεβαίωση µε την οποία βεβαιώνει ότι το 
ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στην Εκκλησιαστική 
Επιτροπή ή τον οικείο ∆ήµο, βάσει των κτηµατολογικών στοιχείων των κυρωµένων 
διανοµών αγροκτηµάτων και συνοικισµών της χώρας που τηρούνται στην οικεία 
Περιφέρεια. Στην ίδια βεβαίωση προσδιορίζονται τα παραπάνω ακίνητα κατά 
εµβαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς. Η 
βεβαίωση είναι δεκτική µεταγραφής.». 

 
15. Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4061/2012, 

αντικαθίσταται ως εξής:  
«δ) Το άρθρο 1, πλην της παρ. 5 αυτού, τα άρθρα 2 έως και 10, πλην της 

παρ. 6 του άρθρου 4, το άρθρο 11 παρ. 5 και 7, τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 
3147/2003 (Α΄135).».  

 
 

Άρθρο 44 
Τροποποίηση του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄209) 

 
Το άρθρο 24α του ν. 4014/2011, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 
4061/2012, τροποποιείται ως ακολούθως: 
α) Ο τίτλος αυτού τροποποιείται ως εξής:  
«Άρθρο 24α  
Ρύθµιση αυθαίρετων κτισµάτων σε κατεχόµενα ακίνητα» 
β) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αυτού αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 εφαρµόζονται και στους κατόχους ακινήτων που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4061/2012 (Α’ 66), όπως ισχύει. Ο κάτοχος 
του ακινήτου υποβάλλει στην αρµόδια Πολεοδοµική υπηρεσία τα προβλεπόµενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 δικαιολογητικά εντός προθεσµίας πέντε (5) 
µηνών, η οποία αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων 
Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών για εξαγορά του ακινήτου.». 
 
Άρθρο 45 
Τροποποίηση του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης (Α΄87)  
 
1. Μετά την αριθ. 43 αρµοδιότητα του τοµέα ΣΤ΄ «Έργων – Χωροταξίας – 
Περιβάλλοντος» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει, 
προστίθενται νέες αρµοδιότητες µε αριθµό 44 και 45, ως εξής:  
«44. Πράξεις κατάτµησης δηµόσιων ακινήτων σύµφωνα µε το άρθρο 24α του ν. 
4061/2012 (Α΄66). 
45. Καταργήσεις αγροτικών δρόµων κυρωµένων διανοµών.». 
 
2. Μετά την περίπτωση β της αριθ. 1 αρµοδιότητας της παρ. ΙΙ του άρθρου 280 του 
ν. 3852/2010, προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής: 
«γ. Ο καθορισµός χρήσης γης για παραχώρηση ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1β του ν. 4061/2012  στο 
πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και πολεοδοµικού 
σχεδιασµού.». 
 
Άρθρο 46 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 674/1977 «Περί αναδασµού της γης και 
µεγεθύνσεως των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και  άλλων τινών διατάξεων» 
(Α' 242) 
  
1. Στο άρθρο 6 του ν. 674/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται νέα 
παρ. 5 ως εξής: 
«5. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης του Περιφερειάρχη για διενέργεια 
αναδασµού, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αποστέλλει τοπογραφικό 
διάγραµµα στο οικείο ∆ασαρχείο ή την  οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών, εάν δεν υφίσταται 
∆ασαρχείο σε επίπεδο νοµού, για την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού της 
αναδιανεµητέας έκτασης, εφόσον η έκταση δεν περιλαµβάνεται σε κυρωµένο δασικό 
χάρτη.». 
 
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 674/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η διενέργεια του αναδασµού ανατίθεται σε Επιτροπή Αναδασµού που 
αποτελείται από:  
α) ∆ύο (2) Γεωπόνους της κατά τόπο αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής, µε τους  αναπληρωτές  τους. 
 β)`Ενα (1)  ∆ιοικητικό ή Λογιστικό υπάλληλο της κατά τόπο αρµόδιας  
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, µε τον αναπληρωτή του. 
 γ) Ένα (1) Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Τοπογράφο ή  
Τεχνολόγο ∆οµικών `Έργων της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής 
της Περιφερειακής Ενότητας, µε τον αναπληρωτή του. 
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 ε) ∆ύο (2) εκπροσώπους των κτηµατιών της αναδιανεµητέας περιοχής, µε τους 
αναπληρωτές τους. 
 Αν σε ένα νοµό δεν λειτουργεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Υπηρεσίες ή το  
προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως µέλος 
αυτής ορίζεται υπάλληλος των παραπάνω ειδικοτήτων µε τον αναπληρωτή του, 
από αντίστοιχη υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.  
Η Επιτροπή  Αναδασµού συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Με 
την ίδια απόφαση ορίζεται η έδρα, ο Πρόεδρος αυτής, ο τρόπος λειτουργίας της και 
κάθε σχετικό θέµα.» 

 

 
3. Το άρθρο 8 του ν. 674/1977 τροποποιείται ως εξής:  
α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων αποτελείται από: 
 α) Ενα (1) Γεωπόνο της κατά τόπο αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής, µε τον αναπληρωτή του. 
 β) Ένα (1) Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Τοπογράφο ή  
Τεχνολόγο ∆οµικών `Έργων της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής 
της Περιφερειακής Ενότητας, µε τον αναπληρωτή του. 
 γ) Τρεις (3) εκπρόσωπους  των κτηµατιών της αναδιανεµητέας περιοχής. 
Αν σε ένα νοµό δεν λειτουργεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Υπηρεσίες ή το  
προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως µέλος 
αυτής ορίζεται υπάλληλος των παραπάνω ειδικοτήτων µε τον αναπληρωτή του, 
από αντίστοιχη υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.»  
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων συγκροτείται µε απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη.». 
 
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν.674/1977 αντικαθίσταται ως  εξής:  
«1.  Μετά την κύρωση του αναδασµού, µε απόφαση του  οικείου Περιφερειάρχη, 
διορθώνονται τα στοιχεία του αναδασµού στις παρακάτω περιπτώσεις:  
α) σε εφαρµογή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης,  
β) σε περίπτωση αντικείµενης στο νόµο ή εσφαλµένης καταχώρησης, εφόσον αυτό 
προκύπτει κατ’ αναµφισβήτητο τρόπο από τη διαδικασία του αναδασµού και  
γ) σε περίπτωση διαπίστωσης τεχνικών σφαλµάτων, όσον αφορά τα όρια και το 
εµβαδόν αγροτεµαχίου.  
Για τη διόρθωση των στοιχείων του αναδασµού παρέχει γνώµη τριµελής Επιτροπή, 
που αποτελείται από ένα Γεωπόνο, ένα ∆ιοικητικό ή Λογιστικό υπάλληλο και έναν 
Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Τοπογράφο ή Τεχνολόγο ∆οµικών 
Έργων, µε τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του 
οικείο Περιφερειάρχη.».  
 
Άρθρο 47 
Τροποποίηση  διατάξεων του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων» (Α΄151)  
 

1. Η υποπερίπτωση αδ της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
3874/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«αδ) Είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός 
αν εµπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπονται στις 
παρ. 4 και 5 ή είναι δασεργάτης χωρίς ασφάλιση στο ΟΓΑ». 

 
2. α) Η υποπερίπτωση βα της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

3874/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  
 «βα) είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, 
συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει, µε οποιοδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση 
επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή 
απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής 
εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται µε µία ή περισσότερες εκ 
των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου 
εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του 
ετήσιου εισοδήµατος.»  
β) Η υποπερίπτωση βγ της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
3874/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
                «βγ) Είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α., εκτός αν εµπίπτει στην εξαίρεση  
από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπεται στην περίπτωση β της παρ. 5 ή είναι 
ασφαλισµένος στο Ν.Α.Τ., υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά 
επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µία πενταετία ή είναι ασφαλισµένος στο 
Ι.Κ.Α., υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά 
σκάφη τουλάχιστον από το 2003.». 
 

3. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 5, 
ως εξής:  

«5. α) Για τους νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα, οι οποίοι έχουν  
δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, προκειµένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελµατίες 
αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήµατος, που προβλέπεται στην 
υποπερίπτωση αγ της περίπτωσης α της παρ. 1 και δεν απαιτείται να είναι 
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής 
δραστηριότητάς τους, αρκεί  οι ανωτέρω να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα 
εγγραφούν στα µητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτό, εντός έξι (6) µηνών, θα 
υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα µητρώα του και 
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύµφωνα µε τις σχετικές προς τούτο διατάξεις 
του ΟΓΑ. Μετά το πέρας των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόµενος υποχρεούται να 
προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. 
Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, αναζητούνται και 
εισπράττονται εντόκως από το ∆ηµόσιο όλα τα ωφελήµατα που ο νεοεισερχόµενος 
τυχόν αποκόµισε από την εφαρµογή της παρούσας διάταξης. 

β) Για τους νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα, απασχολούµενους στην 
αλιεία, οι οποίοι έχουν  δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, προκειµένου να 
χαρακτηριστούν ως επαγγελµατίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήµατος, 
που προβλέπεται στην υποπερίπτωση βα της περίπτωσης β της παρ. 1 και δεν 
απαιτείται να είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ,  για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη 
της αγροτικής δραστηριότητάς τους, αρκεί  οι ανωτέρω να προσκοµίσουν στην 
αρµόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι 
θα εγγραφούν στα µητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτό, εντός προθεσµίας έξι 
(6) µηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα 
µητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύµφωνα µε τις σχετικές προς 
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τούτο διατάξεις του ΟΓΑ. Μετά το πέρας των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόµενος 
υποχρεούται να προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας 
ασφάλισης του ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, 
αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το ∆ηµόσιο όλα τα ωφελήµατα που ο 
νεοεισερχόµενος τυχόν αποκόµισε από την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.». 

 
Άρθρο 48 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, 
σύσταση Οργανισµού Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) 

 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 
8 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (Α’ 81) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 
3874/2010 (Α΄151), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. α) Επαγγελµατίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωµα 
εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πληροί 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης. 
 ββ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευση 
τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει 
από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου 
εισοδήµατός του και 
 γγ) Είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.), εκτός 
εάν δεν είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α, διότι απασχολείται αποκλειστικά στη 
διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή στη λειτουργία 
αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων ή διότι έχει αλλάξει κύριο κλάδο 
κύριας ασφάλισης της αποκλειστικής απασχόλησής του µε τη λειτουργία 
αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, ή διότι είναι νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, ο οποίος 
υποχρεούται σε δύο (2) έτη από την έναρξη της αγροτικής του δραστηριότητας να 
προσκοµίσει τη βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.  

β) Επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούµενο στην αλιεία (θαλάσσια, 
εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία ή  υδατοκαλλιέργεια), ενήλικο 
φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά: 

αα) είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, 
συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει, µε οποιοδήποτε τρόπο, στην 
εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας 
αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής 
υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται µε 
µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του 
συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του 
αυτή το 35% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατος. 
 ββ) Προµηθεύεται ως ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελµατικού 
αλιευτικού σκάφους καύσιµα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του 
τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία (3) έτη. 
γγ) Είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α., εκτός εάν δεν είναι ασφαλισµένος στον 
Ο.Γ.Α, διότι είναι νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, ο οποίος υποχρεούται σε 
δύο (2) έτη από την έναρξη της αγροτικής του δραστηριότητας να προσκοµίσει τη 
βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ή είναι ασφαλισµένος 
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στο Ν.Α.Τ., υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά 
επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον επί µία πενταετία ή είναι ασφαλισµένος στο 
Ι.Κ.Α., υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά 
σκάφη τουλάχιστον από το 2003.». 

 Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου 
εισοδήµατος και της προµήθειας καυσίµων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν 
για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6) 
µέτρων. Το ποσοστό του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος που 
αναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α και στην υποπερίπτωση αα 
της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου, ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του 
συνολικού ετήσιου εισοδήµατος για τους ασχολούµενους σε αγροτική δραστηριότητα 
σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι 100.000 κατοίκους. 
 
γ) Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νοµικό 
πρόσωπο που είναι: 

αα) κύριος, συγκύριος ή νοµέας αγροτικής εκµετάλλευσης, 
ββ) µισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση ή η 
επίµορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) ή 
 γγ) µισθωτής υδάτινης έκτασης, κάτοχος ή µισθωτής χερσαίας έκτασης  
προκειµένου για υδατοκαλλιέργεια. 

 
δ) Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών 
προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ΄. Στις δραστηριότητες της 
αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων 
και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση µέχρι και του 
σταδίου της πρώτης πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η 
αγροτική εκµετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, 
η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η 
υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW 
και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων. 
 
ε) Μικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι τα νοµικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από 
τον κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας. 
  
στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε έναν 
τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής, της 
ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας 
εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως 100 KW, 
στη λειτουργία αγροτο-τουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική 
παραγωγή. 
 
ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της 
θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών 
υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε 
είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο 
επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται 
από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.». 
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Άρθρο 49 
Τροποποίηση  διατάξεων του ν. 3495/2006 «Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου 
κειµένου της ∆ιεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών» (Α΄215) 

 
Το άρθρο τέταρτο του ν.3495/2006, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«Άρθρο τέταρτο 
 
1. Για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών, η οποία κυρώθηκε 
µε τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί 
προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί 
οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
και των  εκτελεστικών  αυτού διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων. 
 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από 
εισήγηση  της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, µπορεί να ρυθµίζονται 
ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή 
λεπτοµερειακό.» 
 
Άρθρο 50 
Τροποποίηση  διατάξεων του ν. 4056/2012 «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και 
τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄52)  
                                    

1. Το άρθρο 2 του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:  
 
α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β της παρ. 1, η φράση «για 

τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρµόδια 
Πολεοδοµία» αντικαθίσταται από τη φράση «για τις οποίες απαιτείται θεωρηµένη 
έγκριση του τύπου κατασκευής από την αρµόδια Πολεοδοµία.». 

 
β) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης β της παρ. 1, η φράση «για 

τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων  κατασκευής από την 
αρµόδια Πολεοδοµία» αντικαθίσταται από τη φράση «για τις οποίες απαιτείται 
θεωρηµένη έγκριση των προτύπων κατασκευής από την αρµόδια Πολεοδοµία.». 

 
2. Το άρθρο 5  του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:  
 
α) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 20 

από εκτροφεία θηραµάτων, των οποίων τα εκτρεφόµενα ζώα αποτελούν αντικείµενο 
ελεγχόµενου κυνηγιού, όπως λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, 
ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, µπεκάτσες και γουνοφόρα ζώα και από εκτροφεία 
λοιπών ειδών άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόµενης, όπως σαλιγκάρια, 
κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της 
ΑΑΑ, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής σταυλισµού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η δηµόσια υγεία και να µην επηρεάζεται δυσµενώς το περιβάλλον.». 

 
β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό τον ίδιο µε την κτηνοτροφική 
εγκατάσταση φορέα και µεταβιβάζονται συνολικά/ενιαία.». 

 
γ) Η παρ. 11, αντικαθίσταται ως εξής:  

 «11. Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται να διαθέτουν 
ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκοµικά προϊόντα και εντός των λαϊκών αγορών, τηρουµένων, 
κατά τη µεταφορά και τη διαδικασία πώλησης αυτών, των ισχυουσών υγειονοµικών 
και αγορανοµικών διατάξεων, καθώς και των διατάξεων του ισχύοντος κάθε φορά 
Κώδικα Ποτών και Τροφίµων και αφού εφοδιαστούν προηγουµένως µε την 
απαραίτητη άδεια, βάσει των κειµένων διατάξεων περί διάθεσης προϊόντων στις 
λαϊκές αγορές.». 

 3. Το άρθρο 6  του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:  

α) Μετά την παρ. 2 προστίθεται νέα παράγραφος 2α, η οποία έχει ως εξής:  
«2α. Τα δικαιολογητικά για την έγκριση ή πιστοποίηση των προϋποθέσεων του 

παρόντος άρθρου εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις, κατά περίπτωση, 
αρµόδιες αρχές.» . 

 
β)  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση β της παρ. 3, αντικαθίσταται ως εξής:  
«β) ∆ήλωση του µελετητή και του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των 

προβλεπόµενων ΠΠ∆, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 
4014/2001.» .  

 
γ)  Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3, αντικαθίστανται ως εξής: 
«Εντός τριών (3) ηµερών και εφόσον ο φάκελος περιέχει τα  ανωτέρω στοιχεία 

εκδίδεται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης, η οποία έχει την ισχύ άδειας 
εγκατάστασης µέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των τριών (3) µηνών ή 
των έξι (6) µηνών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν 
στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά. Για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, η 
αρµόδια επιτροπή σταυλισµού, µετά από επιτόπιο έλεγχο, συντάσσει σχετικό 
πρακτικό, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση του φακέλου.  

Εντός της ανωτέρω προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών και σε κάθε περίπτωση 
µέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή 
εγκρίσεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις 
(3) µήνες ή τους έξι (6) µήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που 
εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον τηρούνται 
οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση 
από την ισχύουσα νοµοθεσία ή από το περιεχόµενο των δικαιολογητικών του 
φακέλου, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόµενο να αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει τις 
διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσµιών. Σε περίπτωση άπρακτης 
παρόδου της προθεσµίας ή ελλιπούς συµµόρφωσης ή µη τήρησης των 
προϋποθέσεων της παρ. 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν 
εγκαταστάσεις.» .  

 
δ) Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης β της παρ. 4, αντικαθίσταται ως εξής:  
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«αα) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του ν. 4014/2011, 
βεβαίωση κατάθεσης στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύµφωνα µε τα άρθρα 2 έως 4 του πιο πάνω νόµου.». 

 
ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ της παρ. 4, το οποίο αρχίζει µε τη φράση 

«Υπεύθυνη δήλωση» και τελειώνει µε τη φράση «σχετικά µε:», αντικαθίσταται ως 
εξής:  

«γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος φορέας 
και ο µηχανικός ή ο γεωτεχνικός δηλώνουν ότι τα δηλούµενα στοιχεία της 
εκµετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκµετάλλευση λειτουργεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε: ». 

 
στ)  Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4, αντικαθίστανται ως εξής: 
«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών, εφόσον ο 

φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την 
ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των τριών 
(3) µηνών ή των έξι (6) µηνών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που 
εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά.».  

 
ζ) Οι περιπτώσεις β,  γ και δ της παρ. 5 αντικαθίστανται σε µία περίπτωση β ως 

εξής: 
 «β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων 
λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης γίνεται µε αυτοψία και σύνταξη 
σχετικού πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή σταυλισµού, εντός προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Εντός 
της ανωτέρω προθεσµίας και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ολοκλήρωση των 
απαιτούµενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες ή τους έξι (6) 
µήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, η ΑΑΑ 
εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση των νόµιµων 
προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η ορθότητα των 
στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόµενος φορέας και ο µηχανικός ή γεωτεχνικός, 
κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί 
οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία ή από το 
περιεχόµενο των δικαιολογητικών του φακέλου, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόµενο να 
αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω 
προθεσµιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας ή ελλιπούς 
συµµόρφωσης ή µη τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 η αίτηση απορρίπτεται 
και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.» .  
 

η) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
«7. Μετά την αδειοδότηση, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης µπορεί να 

δηλώσει στη Γενική ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων αν επιθυµεί να συνεργαστεί µε τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, 
προκειµένου να δέχεται φοιτητές γεωτεχνικών τµηµάτων ή σχολών  για την πρακτική 
άσκησή τους.». 
 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 7  του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:  
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«2. α) Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στην ΑΑΑ, συνοδευόµενη από τα 
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, η τροποποιηµένη ή µεταβιβαζόµενη άδεια χορηγείται:  

αα) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα 
πλαίσια του παρόντος νόµου ή 

ββ) εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, µετά από αυτοψία της αρµόδιας 
επιτροπής σταυλισµού, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια προγενέστερου 
νοµικού πλαισίου.  

β) Προϋπόθεση για την τροποποίηση ή τη µεταβίβαση άδειας είναι να µην έχει 
επέλθει αύξηση της δυναµικότητας ή επέκταση ή  µεταφορά ή αλλαγή του είδους της 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων 
λειτουργίας της. Η συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται µε 
υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύµφωνα µε το ν.1599/1986. Σε κάθε περίπτωση, 
η επιτροπή σταυλισµού µπορεί να ελέγξει την ορθότητα των όσων δηλώνονται.» . 

 
5. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Μετά από απόφαση του αρµοδίου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού, 

διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όργανα της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών  αρχών ή από τις 
ίδιες τις  αστυνοµικές αρχές, µε τη σφράγιση του παραγωγικού  εξοπλισµού της 
εγκατάστασης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη 
σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούµενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, 
για ορισµένο χρόνο, που µπορεί να παραταθεί για όσο διάστηµα διαρκεί το έκτακτο 
και απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.».   

 
6. Το άρθρο 10 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:  

« Άρθρο 10  
∆ιοικητικές κυρώσεις και µέτρα  

 
1. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται, µετά από αυτοψία, 
παράβαση οποτεδήποτε γενόµενη, των  διατάξεων του παρόντος νόµου και των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη 
τήρησης των  όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ, 
µε απόφαση της ΑΑΑ, µετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισµού, επιβάλλονται 
σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και διακοπή της λειτουργίας της 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τις αρµόδιες 
αρχές για τις οποίες υπάρχει αντικειµενική αδυναµία άρσης τους. Η ανάκληση της 
άδειας εγκατάστασης είναι οριστική και:  
αα) ολική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν στο σύνολο των υποδοµών 
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε τµήµα των υποδοµών τόσο ουσιώδες που 
επηρεάζεται αποφασιστικά η νόµιµη λειτουργία µονάδας. Με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών, που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 και την επιβεβαίωση της 
αντικειµενικής αδυναµίας άρσης τους διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης. 
ββ) µερική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν σε τµήµα των υποδοµών 
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία της 
ώστε το εναποµείναν τµήµα να δύναται να λειτουργήσει αυτοτελώς και να 
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που 
προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 και την επιβεβαίωση της αντικειµενικής αδυναµίας 
άρσης τους διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης. 
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Στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις αα και ββ η κύρωση επιβάλλεται κατά την κρίση της 
ΑΑΑ µετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισµού. 
β) Τα πρόστιµα επιβάλλονται, ανάλογα µε τη φύση της παράβασης, το µέγεθος των 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την κατάταξή τους σε κατηγορίες ως προς την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν, ως εξής:  
αα) πρόστιµο, από πεντακόσια (500) ευρώ  έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, σε 
βάρος του/των υπογράφοντα/υπογράφοντων τις απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις 
του ν. 1599/1986, για την αδειοδότηση ή για την τροποποίηση ή µεταβίβαση άδειας 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τον έλεγχο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι το περιεχόµενό τους είναι ψευδές ή ανακριβές. Τα 
παραπάνω πρόστιµα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών κυρώσεων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986. 
ββ) πρόστιµο, από πεντακόσια (500) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, 
σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία 
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που δεν επισύρουν 
τη διακοπή της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και είναι δυνατή η 
άρση τους µε την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών.  
γγ) πρόστιµο, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 
σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία 
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που προκαλούν 
εκτεταµένη βλάβη στο περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και δεν 
είναι δυνατόν να αρθούν µε την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών οπότε και 
διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης. 
2. Οι κυρώσεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 επιβάλλονται ανεξάρτητα ή σε 
συνδυασµό, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την 
υποτροπή, την προκαλούµενη περιβαλλοντική και υγειονοµική επιβάρυνση.  
3. Η απόφαση της ΑΑΑ για επιβολή προστίµου γίνεται οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή  µετά την απόρριψη της ειδικής διοικητικής ένστασης του άρθρου 11, την 
µη εµπρόθεσµη ή τη µη άσκησή της.  
4. Τα πρόστιµα καταβάλλονται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την οριστική 
και ανέκκλητη επιβολή τους. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας αυτά 
διπλασιάζονται και διακόπτεται άµεσα η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 
ακόµη και εάν δεν είχε επιβληθεί η σχετική κύρωση στην αρχική απόφαση επιβολής 
κυρώσεων.  
5. Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων και πριν από την επιβολή των κυρώσεων 
που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η ΑΑΑ, µετά από εισήγηση της επιτροπής 
σταυλισµού, καλεί εγγράφως σε ακρόαση, µε αποδεικτικό επίδοσης, από όργανο της 
ΑΑΑ, το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή το νόµιµο εκπρόσωπό του ή τον 
/τους υπογράφοντα/υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986,  
προκειµένου να καταθέσει υπόµνηµα µε τις απόψεις του, το οποίο µπορεί να 
αναπτύξει και προφορικά, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα 
επίδοσης σε αυτόν, του σχετικού εγγράφου. 
6. Η επιτροπή σταυλισµού αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του ενδιαφερόµενου και 
εφόσον κρίνει ότι:  
α) είναι εφικτή η αποκατάσταση της νόµιµης λειτουργίας των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων µε την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών και ότι η συνέχιση της 
λειτουργίας τους υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν απειλεί άµεσα τη δηµόσια υγεία και το 
περιβάλλον, εισηγείται στην ΑΑΑ την έκδοση σχετικής απόφασης, στην οποία 
καθορίζονται επακριβώς οι απαιτούµενες βελτιώσεις και η προθεσµία εντός της 
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οποίας πρέπει να υλοποιηθούν. Η προθεσµία αυτή, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 
τρεις (3) µήνες. Ωστόσο, παρέχεται άπαξ, δυνατότητα παράτασής της, σε 
περιπτώσεις που καταγράφονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των απαιτούµενων 
βελτιωτικών εργασιών, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του ενδιαφερόµενου και η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά το ήµισυ της 
παραπάνω προθεσµίας.   
β) δεν είναι εφικτή η άρση των διαπιστωθεισών παραβάσεων και ότι η συνέχιση της 
λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απειλεί άµεσα τη δηµόσια υγεία και 
το περιβάλλον, εισηγείται στην ΑΑΑ την έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων, 
όπως αυτές περιγράφονται στην παρ 1. 
7. Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακοπής της λειτουργίας της 
εγκατάστασης, στη σχετική απόφαση τίθεται ορισµένη προθεσµία αποµάκρυνσης 
του ζωικού κεφαλαίου που τυχόν υπάρχει σε αυτή. Η προθεσµία για την 
αποµάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου ορίζεται  µέχρι τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα 
παράτασης µέχρι ένα (1) µήνα επιπλέον σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και 
όχι λόγω υπαιτιότητας του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η αποµάκρυνση 
του ζωικού κεφαλαίου γίνεται εντός της ορισθείσας προθεσµίας µε την αποκλειστική 
ευθύνη και δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Εάν µετά την 
παρέλευση της σχετικής προθεσµίας και της παράτασης αυτής ο φορέας  δεν έχει 
αποµακρύνει από τη µονάδα το ζωικό κεφάλαιο, τότε τα ζώα θεωρούνται ως 
ανεπιτήρητα και η διαχείρισή τους γίνεται ανάλογα µε τις διατάξεις του άρθρου 17. Η 
διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πραγµατοποιείται µε 
επίσπευση του προϊσταµένου της ΑΑΑ µετά την αποµάκρυνση του ζωικού 
κεφαλαίου, η οποία διενεργείται από τα συνεργεία περισυλλογής ανεπιτήρητων 
ζωών της παρ. 4 του άρθρου 17, υπό την εποπτεία της επιτροπής σταυλισµού, µε τη 
συνδροµή των αστυνοµικών αρχών. Η ΑΑΑ, µετά την αποµάκρυνση του ζωικού 
κεφαλαίου και αφού ενηµερώσει το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ζητά τη 
διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση από τον 
διαχειριστή του δικτύου ή του συστήµατος ηλεκτροδότησης, ο οποίος υποχρεούται 
να προβεί στη ζητούµενη διακοπή εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη σχετική 
ειδοποίηση. Μετά και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης της κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης σφραγίζει, παρουσία της αστυνοµικής αρχής και του φορέα της 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή του νοµίµου εκπροσώπου του, τον παραγωγικό 
εξοπλισµό της, την αποθήκη και τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις και συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο.  
8. Οι πιο πάνω αναφερόµενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα επιβάλλονται 
πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται 
από άλλες διατάξεις. Τα πρόστιµα αποτελούν πόρο της οικείας  Περιφέρειας και 
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.∆.Ε.).    
9. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των 
προστίµων που προβλέπονται στο νόµο αυτό.» .  

 
7. Το άρθρο 11 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Άρθρο 11 
∆υνατότητα ένστασης 
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1. Κατά των αποφάσεων της ΑΑΑ µε τις οποίες:  
α) χορηγούνται άδειες προέγκρισης εγκατάστασης ή άδειες εγκατάστασης,  
β) απορρίπτονται αιτήσεις για χορήγηση, τροποποίηση ή µεταβίβαση αδειών 
εγκατάστασης,  
γ) επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 10,  
χωρεί ειδική διοικητική ένσταση.  
2. Η προθεσµία για την υποβολή των ενστάσεων ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την 
επίδοση, µε δηµόσιο όργανο προς τον ενδιαφερόµενο της προσβαλλόµενης 
απόφασης ή αφότου αυτός αποδεδειγµένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.  
3. Οι ειδικές διοικητικές ενστάσεις κατατίθενται από τον ενδιαφερόµενο ή το νόµιµο 
εκπρόσωπό του, επί αποδείξει, στην ΑΑΑ που εξέδωσε την προσβαλλόµενη 
απόφαση, η οποία και υποχρεούται να αποστείλει πλήρη φάκελο µε όλα τα σχετικά 
έγγραφα στη ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής εντός πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών από τη κατάθεση της ένστασης.  
4. Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ζωικής 
Παραγωγής τριµελής Επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τον 
προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, ως Πρόεδρο, µε τον 
αναπληρωτή του,  τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, 
και τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Νοµοπαρασκευαστικού Έργου και Νοµικών 
Υποθέσεων, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραµµατέα ασκεί διοικητικός 
υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.  
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συγκροτείται η 
Επιτροπή ενστάσεων και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της.  
6. Η Επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τη νοµιµότητα της κάθε απόφασης, εντός 
προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη λήψη του φακέλου από την ΑΑΑ και εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή την απόρριψή της στον Γενικό Γραµµατέα για την 
έκδοση σχετικής απόφασης.  
7. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή, 
κοινοποιείται, επί αποδείξει στον ενδιαφερόµενο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει 
στην αίτηση που υπέβαλλε για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, και στην ΑΑΑ, η 
οποία πρέπει να µεριµνήσει για τις περαιτέρω ενέργειες, σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 10.». 

 
8. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:  
 
α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:  
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρµόδιες αρχές πρόδηλες 
παραβάσεις της συναφούς και παράλληλης σχετικής νοµοθεσίας, για τις οποίες 
υπάρχει αντικειµενική αδυναµία άρσης των παρατυπιών.». 

 
β) Η παρ. 9 αντικαθίσταται, ως εξής:  

 «9. Πριν τον προβλεπόµενο έλεγχο για την έκδοση της οριστικής άδειας 
εγκατάστασης, στις περιπτώσεις υποβολής από τον ενδιαφερόµενο φορέα 
ανακριβών δηλώσεων και στοιχείων κατά τη διαδικασία έκδοσης αυτής, οι εργασίες 
που πραγµατοποιούνται, εκτελούνται αποκλειστικά µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου 
φορέα και βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Η διοίκηση δε δεσµεύεται για τη 
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ακόµη και εάν έχει χορηγηθεί άδεια προέγκρισης 
εγκατάστασης.». 
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9. Στο τέλος του άρθρου15 προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:  
«5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να 

ρυθµίζονται ειδικά θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος νόµου και ιδίως του άρθρου 6 και 7.». 

 
Άρθρο 51 
Κτίσµατα και κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

 
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
µπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίµου, 
αυθαίρετα κτίσµατα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που 
έχουν ανεγερθεί µέχρι την 20-3-2003, εφόσον πληρούν τους υγειονοµικούς και 
περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται από τη συναφή κείµενη νοµοθεσία, 
εφόσον εκδοθεί για τις µονάδες αυτές Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, 
όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄209) και εφόσον δεν 
αντίκειται στις χρήσεις γης στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένες.  
 
2. Κατά παρέκκλιση του ν. 4014/2011, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης  είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή 
προστίµου, αυθαίρετα κτίσµατα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων, που δεν υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις στα πλαίσια του ν. 3399/2005 
(Α΄89) ή που έχουν ανεγερθεί µετά την 20-3-2003 και µέχρι την 12-3-2012, εφόσον 
πληρούν τους υγειονοµικούς και περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται από τη 
συναφή κείµενη νοµοθεσία, εφόσον εκδοθεί για τις µονάδες αυτές Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4014/2011 και εφόσον δεν αντίκειται στις χρήσεις γης στην περιοχή που είναι 
εγκατεστηµένες. Στις περιπτώσεις που καταγράφονται καθυστερήσεις στη 
συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών εξαιτίας παραγόντων που  δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόµενου παρέχεται άπαξ, η δυνατότητα 
παράτασης της εν λόγω προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά το ήµισυ της 
αρχικής.  
 
3.  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή 
των παρ. 1 και 2.  
 
4. α) Αιτήσεις ενδιαφερόµενων φορέων, που υπεβλήθησαν στις ∆ιευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων 
εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι 30-6-2012, στα πλαίσια του ν. 3399/2005 και σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στην αριθ. 244203/16-1-2006 (Β΄75) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 331652/27-12-2006 
(Β΄1887), 348849/31-12-2007 (Β’ 1), 336351/23-11-2009 (Β’ 2402), 306657/27-12-
2010 (Β΄2191) και 339/2/3-1-2012 (Β’ 53) όµοιες αποφάσεις, εξετάζονται σύµφωνα 
µε την παρ. 1.  
β) Πράξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες 
εκδόθηκαν µετά την 30-6-2012 και αφορούν αιτήσεις ενδιαφερόµενων φορέων, που 



81 
 

υπεβλήθησαν στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των οικείων 
Περιφερειακών Ενοτήτων εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι 30-6-2012, είναι νόµιµες. 
 
Άρθρο 52 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 «Περί  προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας» (Α΄ 289). 

 
1. Στο άρθρο 46 του ν. 998/1979, οι παράγραφοι 5, 5α, 5β και 5γ, όπως η παρ. 5 
αντικαταστάθηκε και οι παρ. 5α, 5β και 5γ προστέθηκαν µε το άρθρο 13 του νόµου 
4056/2012 (Α΄ 52), αντικαθίστανται και προστίθενται νέες παράγραφοι 5δ και 5ε,  ως 
εξής: 
 
«5.Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις και δηµόσιες χορτολιβαδικές 
εκτάσεις και, στην περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, 
εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4056/2012 (Α΄52), µελισσοκοµείων, εκτροφείων θηραµάτων, ιχθυοτροφείων, 
εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιµων κτηνοτροφικών µονάδων εκτροφής 
απειλουµένων µε εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, µε σκοπό τη 
διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος 
ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του. 
 
5α. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των 
περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 επιτρέπεται η 
κατασκευή των αναγκαίων συνοδευτικών τους έργων, όπως  δίκτυο µεταφοράς 
ύδατος, διάνοιξη γεωτρήσεων επί τη βάσει των κειµένων περί διοικήσεως και 
διαχειρίσεως των υπογείων ή ρεόντων υδάτων διατάξεων, έργων οδοποιίας  
πρόσβασης και έργων σύνδεσης µε τα κοινωφελή δίκτυα, κατ’ εφαρµογή της 
σχετικής περί αυτών νοµοθεσίας. 
 
5β. Με εξαίρεση τα µελισσοκοµεία, απαγορεύεται η εγκατάσταση των µονάδων της 
παρ. 5 σε εκτάσεις των περιπτώσεων β και δ της παρ. 1 και των περιπτώσεων α, δ 
και ε της παρ. 2 του άρθρου 4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση των ως 
άνω µονάδων σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
κοινοτικού δικτύου, εφόσον αυτή προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους, 
άλλως, κατόπιν εγκεκριµένης περιβαλλοντικής µελέτης. 
 
5γ. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ο προϊστάµενος του αρµόδιου ∆ασαρχείου 
ή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο σε επίπεδο νοµού, 
χορηγεί άδεια εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, µετά τη θετική 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Σταυλισµού και τη σύµφωνη επί αυτής γνώµη της 
Αρχής Αδειοδότησης του  ν. 4056/2012 για την πλήρωση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 6 του ιδίου ως άνω νόµου, για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ετών, που 
δύναται να παραταθεί µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και εφόσον 
εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως τέθηκαν µε την αρχική 
αδειοδότηση.   
 
5δ. Στην άδεια εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης της παραγράφου 
5γ, καθορίζεται το αντάλλαγµα χρήσης της παρ. 12 του άρθρου 45 και ορίζονται 
υποχρεωτικά τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, οι υποχρεώσεις του 
κατόχου της άδειας και οι συνέπειες µη τήρησης αυτών, που συνεπάγονται την 
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ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής µονάδας δεν 
θεµελιώνουν κανένα άλλο δικαίωµα επί των εκτάσεων που διατίθενται για το 
συγκεκριµένο σκοπό, πλην της αποκλειστικής χρήσης τους γι’ αυτόν. 
 
5ε. Στην περίπτωση που γίνει ανάκληση της άδειας από την αρµόδια Αδειοδοτούσα 
Αρχή, οι εγκαταστάσεις περιέρχονται στο δηµόσιο,  εφόσον η έκταση είναι δηµόσια, 
άλλως στον ιδιοκτήτη της έκτασης.» .   
 
2. Το άρθρο 46α του ν.  998/79,  όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 
4061/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:  
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ.  3 του άρθρου 46α, αντικαθίσταται ως εξής:  
«3. Οι κάτοχοι των δηµόσιων εκτάσεων της παραγράφου 1 υποβάλουν αίτηµα 
εξαγοράς στο αρµόδιο  ∆ασαρχείο ή στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών, εάν δεν 
υφίσταται ∆ασαρχείο.»  
β) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 46α, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
«Τυχόν αλλαγή της γεωργικής χρήσης, µετά τη χορήγηση του ανωτέρω τίτλου εκ 
µέρους του αρχικού ή του εκάστοτε κυρίου της έκτασης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
ακυρότητα του σχετικού τίτλου κυριότητας, ως προς το τµήµα που άλλαξε χρήση και 
την υπαγωγή του τµήµατος αυτού στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας».   
 
3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, µελισσοκοµεία, εκτροφεία 
θηραµάτων, ιχθυοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές 
µονάδες που εγκαταστάθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου χωρίς 
άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες χορτολιβαδικές 
εκτάσεις, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για µια τριετία από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και τη θεωρηµένη έγκριση του τύπου ή των προτύπων 
κατασκευής από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία ή την άδεια δόµησης, όπου 
αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4056/2012, όπως αυτό ισχύει. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας 
αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων, 
κατεδάφισης, κήρυξής τους ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και εφόσον 
εκδοθούν όλες οι απαιτούµενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές 
ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία. Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω 
εγκαταστάσεων απαγορεύεται στις περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογηµένη 
πράξη του προϊσταµένου του αρµόδιου ∆ασαρχείου ή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
∆ασών, εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο σε επίπεδο νοµού, στην οποία διαπιστώνονται 
συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κοπή ή εκχέρσωση δασικής 
βλάστησης, καθώς και κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται µε 
τη λειτουργία τους. 

 
Άρθρο 53 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων 
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 8) 
 
1. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του νόµου 4036/2012, γίνονται οι παρακάτω 
τροποποιήσεις:  
αα) Στο πέµπτο εδάφιο,  η εσφαλµένη παραποµπή στην «παράγραφο 2 του άρθρου 
26», αντικαθίσταται από την ορθή «παράγραφο 2 του άρθρου 29.  
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ββ) Στο ένατο εδάφιο, η εσφαλµένη παραποµπή στα «άρθρα 16 έως 26», 
αντικαθίσταται από την ορθή «άρθρα 19 έως 29». 
 
β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του νόµου 4036/2012, η 
φράση «µέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου 2012.» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι τις 26 
Νοεµβρίου 2012.». 

 
2. Στο άρθρο 30 του νόµου 4036/2012, η φράση «το αργότερο στις 14 ∆εκεµβρίου 
2012» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο στις 26 Νοεµβρίου 2012». 
 
3. Το άρθρο 35 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:  
α) Ο τίτλος του άρθρου 35 συµπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:  
                                                    «Άρθρο 35 

Εµπορία γεωργικών φαρµάκων  
και παροχή συµβουλών στην ορθολογική χρήση τους». 

β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 35, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  
«Επιτρέπεται η παροχή συµβουλών για την ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρµάκων µόνο από φυσικά πρόσωπα που είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι επιστήµονες ή 
από νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα.». 
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 35 τροποποιείται ως εξής:  
«4. Η ΣΕΑ τηρεί µητρώα εµπόρων γεωργικών φαρµάκων και συµβούλων στην 
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
που διαθέτει στο διαδίκτυο. Τόσο στους εµπόρους γεωργικών φαρµάκων όσο και 
στους συµβούλους στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων χορηγείται 
από τη ΣΕΑ ειδικός κωδικός.». 
δ) Μετά την παρ. 13 του άρθρου 35 προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:  
«14. Μετά την 26η Νοεµβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρµάκων εγκεκριµένων 
για επαγγελµατική χρήση γίνεται µόνο εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται 
από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί 
πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρµάκων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 33.».   
 
4. Το άρθρο 36 του ν. 4036/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:  
α) Η παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:  
«5. Ο χρήστης προµηθεύεται τα σκευάσµατα που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο 
µόνο από καταστήµατα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτόν. Το 
κατάστηµα λιανικής πώλησης καταγράφει σε ειδικό έντυπο πώλησης ηλεκτρονικά για 
κάθε χρήστη τουλάχιστον τα επτά πρώτα στοιχεία από τα ακόλουθα: 
α) Το ονοµατεπώνυµο και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του χρήστη, 
ενώ σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κάτοχος πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης 
των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παρ. 
4 του άρθρου 33, καταγράφει και το ονοµατεπώνυµο και τον Α.Φ.Μ. του κατόχου του 
εν λόγω πιστοποιητικού, ο οποίος θα χρησιµοποιήσει ή θα επιβλέψει τη χρήση του 
σκευάσµατος. 
β) Τον ειδικό κωδικό του καταστήµατος που εκδίδεται από τη ΣΕΑ. 
γ) Τον αριθµό τιµολογίου/απόδειξης. 
δ) Το χορηγούµενο σκεύασµα και την ποσότητά του. 
ε) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των αγροτεµαχίων, στα οποία θα χρησιµοποιηθεί το 
σκεύασµα, όπως τοποθεσία/περιοχή ή κωδικός (εφόσον υπάρχει), 
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στ) Το πεδίο εφαρµογής του σκευάσµατος, όπως καλλιέργεια ή φυτικά προϊόντα, για 
κάθε ένα από τα παραπάνω δηλωθέντα αγροτεµάχια. 
η) Την τιµή πώλησης του σκευάσµατος στον χρήστη» 
θ Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασµα. 
 
β) Η παρ. 9 του άρθρου 36, αντικαθίσταται ως εξής:  
«9. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου δίδεται στον χρήστη.».  
 
5. Μετά το άρθρο 36 του ν. 4036/2012, προστίθεται νέο άρθρο 36α, ως εξής:  
«Άρθρο 36α 
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

1. Θεσπίζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρµάκων, ως 
απαραίτητη διαδικασία για την προµήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από 
τους επαγγελµατίες χρήστες αυτών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κατέχουν 
άδεια συνταγογράφησης, στις καλλιέργειες, που καθορίζονται, σύµφωνα µε την 
Υπουργική απόφαση της παρ. 1, περίπτωση ν, του άρθρου 50.   

2. Απαγορεύεται να έχουν άδεια συνταγογράφησης τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
τα οποία είναι και διανοµείς γεωργικών φαρµάκων ή έχουν οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας µε διανοµέα γεωργικών φαρµάκων ή είναι υπάλληλοι της αρµόδιας αρχής 
για τη διενέργεια πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων ελέγχων στην ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση. 

3. Η αρµόδια αρχή για την έκδοση άδειας συνταγογράφησης, υποχρεούται να τηρεί 
και να ενηµερώνει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο µε τις απαιτήσεις για την έκδοση της 
άδειας, τις χορηγηθείσες άδειες συνταγογράφησης, τη διεύθυνση των φυσικών ή 
νοµικών προσώπων που διαθέτουν άδεια συνταγογράφησης και να κοινοποιεί τα εν 
λόγω δεδοµένα στη ΣΕΑ το αργότερο εντός 15 ηµερών. 

4. Οι κάτοχοι αδειών συνταγογράφησης οφείλουν να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες 
ελεγκτικές αρχές και να παρέχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους αρχείο και σε 
κάθε σχετικό στοιχείο µε τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

5. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται ηλεκτρονική 
εφαρµογή µε σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών 
φαρµάκων. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών 
φαρµάκων γίνεται από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν άδεια 
συνταγογράφησης. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρµογή γίνεται µε τη χορήγηση 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στα ως άνω φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα άδειας πρόσβασης και προσωπικού κωδικού χρήστη. Τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής είναι εµπιστευτικά, εµπίπτουν στις διατάξεις περί 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων και χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές 
για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

6. Ο επαγγελµατίας χρήστης προµηθεύεται τα σκευάσµατα που περιλαµβάνονται 
στον «Κατάλογο εγκεκριµένων Γεωργικών Φαρµάκων» µόνο µετά την ηλεκτρονική 
έκδοση σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρµάκων από φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που κατέχουν άδεια συνταγογράφησης. Απαγορεύεται η πώληση 
γεωργικών φαρµάκων σε επαγγελµατία χρήστη χωρίς την προηγούµενη έκδοση της 
σχετικής  ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρµάκων. 

7. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρµάκου είναι έγγραφη οδηγία – πρόταση προς 
τον επαγγελµατία χρήστη, µετά από µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης της 
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καλλιέργειάς του, προκειµένου να χρησιµοποιήσει συγκεκριµένη δραστική ουσία 
γεωργικού φαρµάκου ή συνδυασµό δραστικών ουσιών και γεωργικό φάρµακο και 
εκδίδεται µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παραγράφου 5.  Η συνταγή είναι 
αποτέλεσµα µακροσκοπικής εξέτασης δείγµατος προσβεβληµένου τµήµατος του 
φυτού, ή επιτόπιας επίσκεψης και αυτοψίας στο χωράφι ή εργαστηριακού ελέγχου ή 
συµβουλευτικής παρακολούθησης της καλλιέργειας ή των οδηγιών των σταθµών 
γεωργικών προειδοποιήσεων ή αναλύσεων – γνωµατεύσεων επιστηµονικών 
ιδρυµάτων και ινστιτούτων και εκδίδεται είτε για προληπτική, είτε για θεραπευτική 
χρήση των γεωργικών φαρµάκων. Η συνταγή πρέπει να εκτελεστεί µέσα σε 
διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών από την έκδοσή της, µετά το οποίο παύει να 
ισχύει. 

8. Η συνταγή πρέπει να είναι συµβατή µε τις γενικές αρχές της ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας, τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τις αρχές της 
Πολλαπλής Συµµόρφωσης και το σύστηµα καλλιέργειας που ο επαγγελµατίας 
χρήστης δηλώνει ότι παρακολουθεί. Η επιλογή των δραστικών ουσιών γίνεται µε 
βάση την αποτελεσµατικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσµα δράσης, την 
εκλεκτικότητα για το καλλιεργούµενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το 
ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα µε άλλα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρµογής, τα αναµενόµενα 
υπολείµµατα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειµµατική διάρκεια, την τοξικολογική 
σήµανση, τη συµβατότητα µε τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των 
επιβλαβών οργανισµών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόµενη καλλιέργεια. 
∆ίνεται προτεραιότητα στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε εκλεκτική 
δράση. 
 
9. Για την έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρµάκων, το φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που έχει άδεια συνταγογράφησης καταγράφει ηλεκτρονικά σε ειδικό 
έντυπο συνταγής τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Τα στοιχεία και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελµατία 
χρήστη. 
β) Την τοποθεσία/περιοχή αγροτεµαχίου. 
γ) Τον κωδικό αγροτεµαχίου και την έκταση σε εκτάρια από την αίτηση-δήλωση της 
Ενιαίας Ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει) του Ολοκληρωµένου Συστήµατος (ΟΣ∆Ε). 
δ) Το είδος και την ποικιλία της καλλιέργειας ή του φυτικού προϊόντος. 
ε) Το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας. 
στ) Τη διάγνωση του αιτίου της προσβολής. 
ζ) Τη µέθοδο διάγνωσης. 
η) Την προτεινόµενη δραστική ουσία γεωργικού φαρµάκου ή συνδυασµό δραστικών 
ουσιών και το σύνολο των αντίστοιχων σκευασµάτων από τα εγκεκριµένα για τη 
σχετική χρήση που περιλαµβάνονται στον «Κατάλογο εγκεκριµένων Γεωργικών 
Φαρµάκων». 
θ) Τον προτεινόµενο χρόνο εφαρµογής και τη συχνότητα εφαρµογής όπως 
προκύπτουν από τις συνθήκες της προσβολής και τα στοιχεία του «Κατάλογου 
εγκεκριµένων Γεωργικών Φαρµάκων». 
ι) Το χρονικό διάστηµα µεταξύ τελευταίας εφαρµογής και συγκοµιδής του προϊόντος. 
ια) Τον αριθµό τιµολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών. 
ιβ) Τον ειδικό κωδικό του φυσικού ή νοµικού προσώπου που κατέχει άδεια 
συνταγογράφησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΣΕΑ. 
Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων στο ειδικό έντυπο 
συνταγής γίνεται αποθήκευση του ειδικού εντύπου συνταγής στην ηλεκτρονική 



86 
 

εφαρµογή της παραγράφου 5 από την οποία εκδίδεται µοναδικός κωδικός αριθµός 
του ειδικού εντύπου συνταγής. Το ειδικό έντυπο συνταγής µε το µοναδικό κωδικό 
αριθµό εκτυπώνεται σε χαρτί και υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την έκδοσή 
της. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων παραδίδεται στον επαγγελµατία 
χρήστη για εκτέλεση σε κατάστηµα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων. Ο 
εκδώσας τη συνταγή τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της συνταγής χρήσης 
γεωργικών φαρµάκων για πέντε χρόνια.». 
 

6. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 
9α, ως εξής:  

«9α. α) Σε όποιον κατέχει άδεια λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων και διαθέτει 
γεωργικά φάρµακα στον επαγγελµατία χρήστη χωρίς την προσκόµιση της σχετικής 
συνταγής χρήσης γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε το άρθρο 36α, επιβάλλεται 
πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 

β) Στον κάτοχο άδειας συνταγογράφησης, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) 
ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και µπορεί να αναστέλλεται για 
τουλάχιστον ένα (1) έτος η άδεια συνταγογράφησης, όταν η προτεινόµενη δραστική 
ουσία δεν είναι εγκεκριµένη στον «Κατάλογο εγκεκριµένων Γεωργικών Φαρµάκων» 
για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή όταν το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 
τελευταίας εφαρµογής του προτεινόµενου γεωργικού φαρµάκου και της συγκοµιδής 
του προϊόντος που αναγράφεται στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων δεν 
είναι το προβλεπόµενο στον «Κατάλογο εγκεκριµένων Γεωργικών Φαρµάκων». 

γ) Στον κάτοχο άδειας συνταγογράφησης, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) 
ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και µπορεί να αναστέλλεται για τουλάχιστον 
έξι (6) µήνες η άδεια συνταγογράφησης, όταν δεν τηρούνται κατά τη ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση τα προβλεπόµενα από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 36α. 

δ) Στον επαγγελµατία χρήστη που χρησιµοποιεί γεωργικά φάρµακα χωρίς την 
έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή χωρίς να εφαρµόζει 
τα προβλεπόµενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 36α, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ.». 

 

7. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4036/2012 προστίθενται νέες παράγραφοι 
6 και 7, ως εξής:  

«6. Όποιος διαθέτει γεωργικά φάρµακα στον επαγγελµατία χρήστη χωρίς την 
προσκόµιση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 36α, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 

7. Όποιος κάτοχος άδειας συνταγογράφησης συνταγογραφεί γεωργικό φάρµακο, το 
οποίο δεν είναι εγκεκριµένο στον «Κατάλογο εγκεκριµένων Γεωργικών Φαρµάκων» 
για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή όταν το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 
τελευταίας εφαρµογής του προτεινόµενου γεωργικού φαρµάκου και της συγκοµιδής 
του προϊόντος που αναγράφεται στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων δεν 
είναι το προβλεπόµενο στον «Κατάλογο εγκεκριµένων Γεωργικών Φαρµάκων, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών.».  
 
8.  Το άρθρο 49 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: 
α) Ο τίτλος του άρθρου 49 συµπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:  



87 
 

«Άρθρο 49 
Κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων 
προϊόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 
β) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 49, αντικαθίστανται ως εξής:  
«1. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελµατική χρήση βιοκτόνων προϊόντων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χωρίς την ειδική 
αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος επιβάλλεται πρόστιµο από 
τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 
2. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελµατική χρήση βιοκτόνων προϊόντων αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιβάλλεται πρόστιµο από 
τριακόσια (300) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και απαγορεύεται η χρήση αυτών 
για χρονική περίοδο από τρεις (3) µήνες έως πέντε (5) έτη, ανάλογα µε τη 
σοβαρότητα της υπόθεσης, αν: 
α) χρησιµοποιεί µη εγκεκριµένα βιοκτόνα για το σκοπό αυτόν, 
β) δεν λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρµογή των 
βιοκτόνων αυτών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η παρουσία του υπεύθυνου 
επιστήµονα για την επίβλεψη του έργου της καταπολέµησης.». 

 
9. Μετά το άρθρο 49 προστίθεται νέο άρθρο 49α, ως εξής:  
«Άρθρο 49α  
Αίτηση θεραπείας 
1. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων, σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 13, 45, και 
49, εκτός αυτών που αφορούν παραβάσεις του άρθρου 38, και ενώπιον του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι παραβάτες έχουν το δικαίωµα 
υποβολής αίτησης θεραπείας. Για τη συζήτηση των αιτήσεων θεραπείας συνιστάται 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από:  
α) Τον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, ως Πρόεδρο, µε 
τον αναπληρωτή του. 
β) Τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως µέλος, µε 
τον αναπληρωτή του. 
γ) Τον ∆ιευθυντή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής. 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, συγκροτείται η 
τριµελής επιτροπή, ορίζονται τα µέλη και ο γραµµατέας αυτής και ρυθµίζονται οι 
λεπτοµέρειες λειτουργίας της.  
2. Ειδικά για τη συζήτηση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων επιβολής 
προστίµων για παραβάσεις του άρθρου 38 συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:  
α) Τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και 
Μηχανικού Εξοπλισµού, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του. 
β) ∆ύο (2) υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και 
Μηχανικού Εξοπλισµού, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους.   
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ένας εκ των υπαλλήλων της περίπτωσης β ή άλλος 
υπάλληλος της ιδίας ως άνω ∆ιεύθυνσης. 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, συγκροτείται η 
τριµελής επιτροπή, ορίζονται τα µέλη και ο γραµµατέας αυτής και ρυθµίζονται οι 
λεπτοµέρειες λειτουργίας της.  
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3. Οι επιτροπές των παρ. 1 και 2 συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου τους και εισηγούνται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή την απόρριψη της 
αίτησης θεραπείας του τοµέα αρµοδιότητά τους στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων για την έκδοση σχετικής απόφασης, εντός προθεσµίας δύο µηνών από 
την υποβολή της αίτησης θεραπείας. 
Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επί της αίτησης 
θεραπείας είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή και κοινοποιείται, επί αποδείξει 
στον ενδιαφερόµενο.». 
 
10. Το άρθρο 50 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως εξής:  
α) Στην παρ. 1 του άρθρου 50, µετά την περίπτωση λ προστίθενται νέες 
περιπτώσεις µ, ν και ξ,  ως εξής: 
«µ) Οι καλλιέργειες στις οποίες εφαρµόζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των 
γεωργικών φαρµάκων (άρθρο 36α  παρ. 1). 
ν) ο φορέας δηµιουργίας, τήρησης και ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής εφαρµογής της 
παραγράφου 5 του άρθρου 36α καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής. 
ξ) ο τύπος και το περιεχόµενο του ειδικού εντύπου συνταγής και κάθε σχετικό θέµα. 
(άρθρο 36α  παρ. 9).». 
 
β) Μετά την περίπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 50, προστίθεται νέα περίπτωση ε ως 
εξής:  
«ε) Το ύψος και η αναπροσαρµογή του παραβόλου για την αναγγελία έναρξης 
εµπορίας χονδρικής ή λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων.».  
 
γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 50, αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και 
παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρµάκων που προορίζονται για 
χονδρική εµπορία, οι κατά τόπους αρµόδιες για την έκδοση αρχές, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών 
φαρµάκων και οι υπεύθυνοι επιστήµονες, η διαδικασία ελέγχου της εµπορίας, οι 
αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων ελέγχων στην 
εµπορία των γεωργικών φαρµάκων, καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο του 
τιµοκαταλόγου των διατιθεµένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναρτάται σε 
καταστήµατα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων.». 
 
δ) Στο τέλος του άρθρου 50, προστίθενται νέες παράγραφοι 6, 7, 8, 9, 10 και 11 ως 
εξής:  
«6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται: 
α) Η διαδικασία ελέγχου σκευασµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ιδίως όσον 
αφορά την παραγωγή, τη συσκευασία, τη σήµανση, την αποθήκευση, τη µεταφορά, 
την εµπορία, την παρασκευή, το παράλληλο εµπόριο και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
β) Οι διαδικασίες δέσµευσης και διαχείρισης σε περιπτώσεις γεωργικών φαρµάκων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δραστικών ουσιών καθώς και σπόρων 
επενδυµένων µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεσµεύονται από τις αρµόδιες 
αρχές ελέγχου κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους κατά τα οριζόµενα 
στις παρ. 2, 3, 5, 6, 7 και 10 του άρθρου 9 και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45. 
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γ) Οι αρµόδιες αρχές και η διαδικασία επιθεώρησης και επαλήθευσης της 
αποτελεσµατικότητας των επισήµων ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
στα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω ή µέσα σε φυτικά προϊόντα ή προϊόντα 
πρώτης µεταποίησης. 
δ) Οι διαδικασίες, ο τρόπος ως και κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για την εφαρµογή  των 
διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και για τη συµµόρφωση προς την 
Οδηγία 2009/128/ΕΚ. 
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις καταχώρισης, ανανέωσης της καταχώρισης και διαγραφής 
των φυσικών ή νοµικών προσώπων στο µητρώο συµβούλων στην ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρµάκων. 
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, καθορίζεται το ύψος του παραβόλου για την καταχώριση των φυσικών ή 
νοµικών προσώπων στο µητρώο συµβούλων στην ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρµάκων και η τυχόν αναπροσαρµογή αυτού. 
9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η χρήση γεωργικών φαρµάκων 
εγκεκριµένων για επαγγελµατική χρήση γίνεται µόνο από πρόσωπο ή υπό την 
επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης 
των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παρ. 
4 του άρθρου 33 
10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορούν να επανακαθορίζονται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 35 για τον ορισµό υπεύθυνου επιστήµονα και 
κάθε σχετικό θέµα. 

11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζεται η αρµόδια αρχή για την έκδοση 
άδειας συνταγογράφησης, η διαδικασία έκδοσης άδειας συνταγογράφησης, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για να 
αποκτήσουν άδεια συνταγογράφησης, τα όρια και οι προϋποθέσεις της αµοιβής για 
την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η διαδικασία ελέγχου της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, οι αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθµιων και 
δευτεροβάθµιων ελέγχων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και κάθε σχετικό θέµα 
(άρθρο 36α).». 
 
11. Μετά την περίπτωση 1) της παραγράφου Γ. «ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ» του Παραρτήµατος Α του ν. 4036/2012, προστίθεται νέα περίπτωση 
2) ως εξής:  
«2) Παράβολο για την καταχώριση των φυσικών ή νοµικών προσώπων στο µητρώο 
συµβούλων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων.». 
 
Άρθρο 54 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 721/1977 «Περί εγκρίσεως, κυκλοφορίας και 
ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων, ως και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» (Α΄ 
298) 

1. Το άρθρο 14 του ν. 721/1977, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ.4 του 
άρθρου 1 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242), τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2732/1999 
(Α΄ 154) και την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4036/2012 (Α΄8), τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
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α) Η περίπτωση κζ του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής:  
«κζ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά, 
οργανωτικά και εκτελεστικά µέτρα για την εκτέλεση των διατάξεων των κανονισµών 
και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναγκαίες 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη µεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως 
άνω οργάνων για τα βιοκτόνα προϊόντα.». 
β)  Μετά την περίπτωση κη του άρθρου 14, προστίθεται νέα περίπτωση κθ ως εξής:  
«κθ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις της επαγγελµατικής χρήσης των βιοκτόνων προϊόντων, 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.». 
 
2. Η υποπερίπτωση ιζιζ της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 
721/1977, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 
2538/1997 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2732/1999, αντικαθίσταται ως 
εξής:  
«ιζιζ) Για την αναγγελία έναρξης της επαγγελµατικής χρήσης των βιοκτόνων 
προϊόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ως 
και για την ανανέωση και τροποποίηση αυτής.». 
 
Άρθρο 55 
Τροποποίηση του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη 
χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄15) 
 
1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:  
α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:  
«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει 
απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο 
ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, 
που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.» 
 
β) Η περίπτωση ιδ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:  
«ιδ) Αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις 
διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριµένα η 
Αστυνοµία, η ∆ηµοτική Αστυνοµία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, οι 
υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου και 
η Λιµενική Αστυνοµία. Αν σε ένα ∆ήµο δεν λειτουργεί υπηρεσία ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από όργανα άλλης αρµόδιας 
υπηρεσίας του ∆ήµου.». 
 
γ) Στο τέλος της περίπτωσης ιε του άρθρου 1, η φράση «σε περίπτωση που το ζώο 
θα µεταφερθεί στο εξωτερικό και ενηµερώνει τη βάση µε τις απαραίτητες 
πληροφορίες.», αντικαθίσταται ως εξής:  
«σε περίπτωση που το ζώο θα µεταφερθεί στο εξωτερικό  καθώς και σε κάθε αλλαγή 
του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενηµερώνει τη βάση µε τις 
απαραίτητες πληροφορίες.». 
 
2. Το άρθρο 4 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:  
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α) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, το οποίο έχει ως εξής «Η 
∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση συνδέεται απευθείας µε τα κτηνιατρεία και γενικά 
τους χώρους, που πραγµατοποιείται η σήµανση των ζώων συντροφιάς.», 
αντικαθίσταται ως εξής: ] 
«Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη ∆ιαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι, υπήκοοι κρατών – µελών της ΕΕ, που παρέχουν 
προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, 
σύµφωνα µε το π.δ. 38/2010 (Α΄78).». 
 
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως 
εξής:  
«α. Η σήµανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συµπεριλαµβανοµένων 
των σκύλων που χρησιµοποιούνται για τη φύλαξη ποιµνίων.». 
 
γ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 4, µετά 
τις λέξεις «Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» τίθεται τελεία και  
διαγράφεται η φράση: «προσκοµιζοµένων, επιπροσθέτως στον Ο.Τ.Α., από τον 
κτηνίατρο των αντιγράφων Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.». 
 
δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:  
«5. Η ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου 
υγείας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των Παραρτηµάτων 2 και 3, πραγµατοποιούνται 
από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα  
στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, εν ισχύ, από το 
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) και κτηνιατρείο που λειτουργεί νόµιµα.». 
 
ε) Η παρ. 7 του άρθρου 4, τροποποιείται ως εξής:  
αα) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4, από τη φράση εντός παρενθέσεως 
που έχει ως εξής: «(όπως θάνατος, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη)», 
διαγράφεται η λέξη «απώλεια». 
ββ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4, προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής: «Της προθεσµίας αυτής εξαιρείται η απώλεια, η οποία δηλώνεται εντός 5 
ηµερών, σύµφωνα µε την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 5.». 
 
στ) Η παρ. 9 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:  
«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, που 
φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου 
και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των 
Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και η 
Λιµενική Αστυνοµία, εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη 
αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
έως έναν ανιχνευτή ανά φορέα.». 
 
3. Το άρθρο 5 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
α) Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5, η φράση «η οποία 
παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εµβολιασµό 
του,», αντικαθίσταται από τη φράση:  
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«η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγµατοποίηση του  
αντιλυσσικού εµβολιασµού του,». 
 
β) Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:  
«δ) να εφοδιάζεται µε το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει µε 
αυτό στο εξωτερικό και να µεριµνά για την ενηµέρωσή του σε κάθε αλλαγή του 
ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του. Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύµφωνο 
µε τα Παραρτήµατα 2 και 3 και να έχει θεωρηθεί από την αρµόδια υπηρεσία 
Κτηνιατρικής του ∆ήµου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από την υπηρεσία 
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.». 
 
γ) Μετά την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 5, τίθεται κόµµα και προστίθεται νέα 
περίπτωση η  ως εξής:  
«η) να προσκοµίζει ή αποστέλλει ταχυδροµικά, επί αποδείξει, στον οικείο ∆ήµο  
αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήµανσης του ζώου του.». 
 
δ) Μετά την περίπτωση β της παρ. 3, τίθεται κόµµα και προστίθεται νέα περίπτωση γ 
ως εξής:  
«γ) για την αποφυγή ατυχηµάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να 
κρατάει το σκύλο του δεµένο και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια 
υποχρέωση ισχύει και για τον οποιοδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη  
του.». 
 
4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
α) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και µετά από αυτό 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  
«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής απαιτείται 
υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων 
συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς 
απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.». 
 
β) Η παρ. 3 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:  
«3. Απαγορεύεται: 
α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δηµόσιους χώρους, 
συµπεριλαµβανόµενων των υπαίθριων αγορών. 
β) η πώληση ζώων συντροφιάς µε  ηλικία µικρότερη των οκτώ (8) εβδοµάδων. 
γ) η εισαγωγή και εµπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι.   
δ) η εκτροφή και αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι, µετά την 
πάροδο 5ετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.». 
 
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:  
«4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων 
συντροφιάς καθώς και της άδειας εκπαιδευτή σκύλων σε επαγγελµατίες εκτροφείς 
και ερασιτέχνες, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, 
που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εµπορίας και 
εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους 
διαµονής ή παραµονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισµό 
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ανά είδος ζώου, η αρµόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 
 
5. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4039/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
« 1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις 
µε ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται µε σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από 
την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου ∆ήµου και όπου αυτή δεν έχει 
συσταθεί από την υπηρεσία  Κτηνιατρικής  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.». 
 
6. Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9, αντικαθίσταται και µετά από αυτό 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  
«Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ασκείται και από συνδέσµους δήµων, καθώς και  
από φιλoζωικές ενώσεις και σωµατεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συµφωνία 
µε  τον  αρµόδιο δήµο, ο οποίος έχει τη συνολική  εποπτεία των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς  εντός των διοικητικών του ορίων.  
Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία που εγκρίνονται από τον 
αρµόδιο ∆ήµο οφείλουν να  διαθέτουν υποδοµή, συνιστάµενη στην ύπαρξη 
κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχηµάτων µεταφοράς ζώων και ανθρώπινο 
δυναµικό µε εµπειρία στο χειρισµό των ζώων.». 
 
β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9, το έκτο εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:  
«Υπό την εποπτεία των ∆ήµων, µπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια 
ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωϊκά σωµατεία και 
ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (ενδεικτικά 1 
κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδοµή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο 
εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως 
ισχύουν.». 
  
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:  
«3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται 
συνεργεία από άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στην αιχµαλωσία ζώων 
συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για στο έργο τους, ως προς τις 
επιτρεπόµενες µεθόδους σύλληψης και  αιχµαλωσίας των ζώων αυτών, από 
κτηνίατρο της αρµόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του ∆ήµου και, όπου αυτή δεν έχει 
συσταθεί, από κτηνίατρο του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο 
έλεγχος πραγµατοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη µέριµνα για την εκπαίδευση 
των ατόµων αυτών έχει ο οικείος ∆ήµος.».    
 
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:  
«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τµηµατικά 
στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δηµοτικά κτηνιατρεία 
ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την 
κατάλληλη υποδοµή και µπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο 
χρονικό διάστηµα τα προς περίθαλψη ζώα, µέχρι την αποθεραπεία τους, 
υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική 
σήµανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. 
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β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν 
από ιάσιµο νόσηµα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 
γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς 
ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν 
λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε 
τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να 
αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε 
ευθανασία.». 
 
ε) Οι παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 9, αντικαθίστανται ως εξής:  
«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
λαµβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην 
περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη  και τη φροντίδα των 
επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι ∆ήµοι, οι οποίοι 
µάλιστα δύνανται να δηµιουργήσουν και σηµεία παροχής τροφής και νερού για τα 
ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόµενα µε αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις. 
∆εν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από 
φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι  τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και 
υγιεινής. ∆εν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά 
κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και 
επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιµάνια, στα αεροδρόµια, στους 
σιδηροδροµικούς σταθµούς και στους περιφραγµένους αρχαιολογικούς χώρους Με 
απόφαση της πενταµελούς επιτροπής της παρ. 12 ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες 
προσδιορισµού της πυκνότητας του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή 
που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν 
επιτρέπεται η επαναφορά τους. 
11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήµανση και η 
καταγραφή τους πραγµατοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελµατίες 
κτηνιάτρους, που έχουν την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 
προκειµένου να µπορούν να ασκήσουν νόµιµα το επάγγελµα του κτηνιάτρου στην 
Ελλάδα, σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Οι στειρώσεις µπορεί να 
πραγµατοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση 
κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι προαναφερόµενοι κτηνίατροι. Για τις 
κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας 
από την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου 
πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13. Στους εθελοντές 
κτηνίατρους για την πραγµατοποίηση των στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς µπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των 
∆ιευθύνσεων, των Τµηµάτων και των αρµόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του ∆ήµου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι 
χώροι, για την πραγµατοποίηση των στειρώσεων υπό την εποπτεία κτηνιάτρου των 
προαναφερθέντων αρµόδιων υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται 
για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός µήνα και έγκριση 
των προϊσταµένων των αντίστοιχων υπηρεσιών. 
12. α) Σε κάθε ∆ήµο συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου πενταµελής επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα 
δύο µέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωµατεία και τις ενώσεις που 
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λειτουργούν νόµιµα και που εδρεύουν στο ∆ήµο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. 
Υποχρεωτικά στην επιτροπή µετέχουν:  
αα) ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από το ∆ήµο και ο οποίος είναι, κατά 
προτίµηση, ο υπεύθυνος του προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος και 
ββ)  ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο ∆ήµο ή την οικεία 
Περιφερειακή Ενότητα ή ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως 
αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων.  
Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύµφωνα µε 
τον ορισµό της παρ. στ του άρθρου 1 και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που 
προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι ∆ήµοι, οι Περιφερειακές 
Ενότητες και οι Περιφέρειες δηµιουργούν δίκτυο ενηµέρωσης των πολιτών για τα 
ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία. 
β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός  αδέσποτου 
ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης ευθανασίας σε 
αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαµβάνει ειδική επιστηµονική 
επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε ∆ήµο µε απόφαση του ∆ηµάρχου και 
αποτελείται από: 
αα) ένα κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
και τον αναπληρωτή του, 
ββ) ένα ιδιώτη κτηνίατρο  που έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το 
ΓΕΩΤΕΕ και δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου ή όµορου 
∆ήµου και τον αναπληρωτή του,  
γγ) ένα κτηνίατρο του φιλοζωικού σωµατείου που δραστηριοποιείται στην  περιοχή 
δικαιοδοσίας του ∆ήµου ή όµορου ∆ήµου και τον αναπληρωτή του.». 
 
στ) Η παρ. 14 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:  
«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων καθορίζονται οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από 
την αρµόδια Περιφέρεια σε ∆ήµους, σε Συνδέσµους ∆ήµων και υπό την εποπτεία 
των ∆ήµων, σε εγκεκριµένα φιλοζωϊκά σωµατεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη 
λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέµα.».  
 
ζ) Μετά την παρ. 14 του άρθρου 9, προστίθεται νέα παρ. 15 ως εξής:  
«15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται ο ∆ήµος και οι σύνδεσµοι ∆ήµων, που 
επιχορηγούνται για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και για  την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς,  το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονοµικής 
ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.». 
 
7. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονοµική 
ταφή, πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία.». 
 
8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012, προστίθεται νέα παρ. 2α ως 
εξής:  
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«2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση ζώου σε υπαίθρια δηµόσια έκθεση µε σκοπό την αποκόµιση 
οικονοµικού οφέλους.» 
 

9. Η παρ. 1 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:  
«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 
εξαιρούνται, τα ενυδρεία, τα καταστήµατα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης 
ειδών άγριας πανίδας,  τα εκτροφεία θηραµάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και 
προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τοµέα,  που διέπονται από ειδικές 
διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται 
παραστάσεις, κάθε είδους, µε τη συµµετοχή ζώων, πλην παραστάσεων ιππικής 
δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθληµάτων ιππασίας, που περιλαµβάνουν την 
υπερπήδηση εµποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο. Εξαιρούνται 
επίσης, οι νοµίµως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, στις εγκαταστάσεις των 
οποίων διεξάγονται εκπαιδευτικές παραστάσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα 
ευαισθητοποίησης.». 
 

10. Μετά το άρθρο 17 προστίθεται νέο άρθρο 17α, ως εξής: 
«Άρθρο 17α 
Αντιµετώπιση λεϊσµανίασης 
1. Οι δεσποζόµενοι σκύλοι, στους οποίους έχει διαγνωστεί η νόσος της λεϊσµανίασης 
(Leishmania spp) από κτηνίατρο και έχει επιβεβαιωθεί µε εργαστηριακές εξετάσεις η 
µη αναστρέψιµη πορεία της, λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας 
των ζώων καθώς και τον δυνητικό κίνδυνο για την δηµόσια υγεία, από την ύπαρξη 
φλεβοτόµων – µεταδοτών της ως άνω νόσου, υπόκεινται σε ευθανασία, µε την 
συναίνεση του ιδιοκτήτη. 
Στην  περίπτωση που δεν εφαρµόζεται ευθανασία, µετά από γνωµάτευση του 
κτηνίατρου και µε την ευθύνη των ιδιοκτητών των δεσποζόµενων σκύλων, 
λαµβάνονται όλα τα υποστηρικτικά θεραπευτικά και προληπτικά µέτρα, λόγω  του ότι 
η νόσος κατατάσσεται στα νοσήµατα υποχρεωτικής δήλωσης, σύµφωνα µε το π.δ. 
41/2006 (Α΄ 44) και καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλίο των νοσηµάτων 
υποχρεωτικής δήλωσης, που πρέπει να διατηρεί  κάθε κτηνίατρος. 
2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα µε την κλινική εικόνα, που είναι 
υπό την προστασία φιλοζωϊκών ενώσεων ή σωµατείων ή ∆ήµων, αν οι σκύλοι 
βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική 
εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωµάτων κατά της Leishmania spp, κατά την 
πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική 
πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση. 
Εφ’ όσον το αποτέλεσµα είναι θετικό: 
α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, µε επιπλέον αιµατολογικές εξετάσεις, η µη 
αναστρέψιµη πορεία της, λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των 
ζώων καθώς και τον δυνητικό κίνδυνο για την δηµόσια υγεία, από την ύπαρξη 
φλεβοτόµων – µεταδοτών της Leishmania spp, υπόκεινται σε ευθανασία. 
β) Αν, µετά  από γνωµάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικόνα και οι αιµατολογικές και 
παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν την θεραπεία, οι σκύλοι επιβάλλεται να 
κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται 
από τον κτηνίατρο, σύµφωνα µε τα προτεινόµενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, µε τη 
χρησιµοποίηση εγκεκριµένων φαρµακευτικών σκευασµάτων από τον Εθνικό 
Οργανισµό Φαρµάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων.  
Με ευθύνη των φιλοζωϊκών ενώσεων ή σωµατείων ή των ∆ήµων, αν οι σκύλοι 
βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, κατά περίπτωση, γίνεται αυστηρή 



97 
 

καταγραφή των ζώων που είναι υπό θεραπεία, τηρούνται όλα τα παραστατικά των 
εξετάσεων και αναλαµβάνεται η ευθύνη της πλήρους θεραπείας και λήψης των 
κατάλληλων προληπτικών µέτρων για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας. 
Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή ενηµέρωση 
του αναδόχου για τον τίτλο αντισωµάτων και εν συνεχεία ο ανάδοχος υποχρεούται 
να αναλάβει γραπτώς την ευθύνη της ενδεδειγµένης θεραπείας µε παράλληλο 
έλεγχο από τη φιλοζωϊκή ένωση ή σωµατείο ή τον ∆ήµο. 
Κάθε εξάµηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική εξέταση και ανίχνευση τίτλου 
αντισωµάτων κατά της Leishmania spp για την αξιολόγηση της πορείας του 
νοσήµατος, µε τήρηση όλων των παραστατικών των εργαστηριακών εξετάσεων. 
Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι στη 
διάθεση των  ∆ιευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας για έλεγχο.». 
 
 
11. Το άρθρο 20, τροποποιείται ως εξής:  
 
α) Η παρ. 2 του άρθρου 20, αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ και ε της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5, των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 6,  της 
παραγράφου 4 του άρθρου 7 καθώς και  των παραγράφων α και β του άρθρου 16 
τιµωρούνται µε  ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από 
πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.» 
 
β) Μετά την παρ. 4 του άρθρου 20, προστίθεται νέα παρ. 4α, ως εξής: 
«4α. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 7, 9, 10 και 11 του ν. 2017/1992 
(Α΄31) τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 2.» 
 
γ) Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται, ως εξής: 
«5. Στις περιπτώσεις που από αρµόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1 
διαπιστώνονται παραβάσεις που επισύρουν ποινικές κυρώσεις, η έκθεση ελέγχου 
αποστέλλεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα, εκτός αν συντρέχουν περιπτώσεις 
αυτόφωρης διαδικασίας, για την κίνηση της οποίας ζητείται η συνδροµή της 
Αστυνοµία. Παράλληλα, για την επιβολή  των προβλεπόµενων διοικητικών 
κυρώσεων και προστίµων, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσεται 
από αρµόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1, διαβιβάζεται αυθηµερόν στην 
κατά τόπον αρµόδια υπηρεσία του οικείου ∆ήµου ή Περιφερειακής Ενότητας.». 
 
12. Το άρθρο 21, τροποποιείται ως εξής:  
 
α) Ο πίνακας διοικητικών κυρώσεων και προστίµων του άρθρου 21 του ν. 
4039/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

« 
α/α ΠΑΡΑΒΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
1 Μη εφαρµογή από τον ιδιοκτήτη,  τον  κάτοχο ή τον 

υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής 
µεταχείρισής τους  και µη τήρηση, από µέρους τους, των 
ειδικών  απαιτήσεων της περίπτ. β του άρθρου 1, ώστε να 
εξασφαλίζεται ο σεβασµός της ύπαρξής τους. 

Άρθρο 1 
περίπ. β 

500 ευρώ 

2 Παράλειψη εµπρόθεσµης σήµανσης και καταγραφής του 
ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου 
συντροφιάς 

Άρθρο 4 
παρ.7  
Άρθρο 5 

300 Ευρώ 
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παρ.1 περ.  
α) 

3 Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου 
συντροφιάς ή της  κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου 

Άρθρο 5 
παρ.1 περ. γ) 

500 ευρώ 

4 Μη κατοχή  ενηµερωµένου βιβλιαρίου υγείας καθώς  και  µη 
κατοχή ενηµερωµένου και θεωρηµένου διαβατηρίου          
σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή σε κάθε αλλαγή του 
ιδιοκτήτη ή του προσωρινού του κατόχου 

Άρθρο 5 
παρ.1 περ.  
γ) και περ. δ) 

300 Ευρώ 

5 Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των οριζόµενων στο 
άρθρο 5 παρ.1 περ. β) και ε) και αποφυγή στείρωσης χωρίς 
την τήρηση των οριζοµένων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. ζ) 

Άρθρο 5 
παρ.1 περ. 
β) και ε) και 
ζ) 

300 Ευρώ 

6 Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού εµβολιασµού και µη 
τοποθέτηση της µεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη 
άµεσου καθαρισµού του περιβάλλοντος από τα 
περιττώµατα του ζώου 

Άρθρο 5 
παρ.1 περ. 
α) και στ) 

100 Ευρώ 

7 Παράλειψη προσκόµισης στον οικείο ∆ήµο του αντιγράφου  
του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

Άρθρο 5 
παρ.1 παρ. 
η) 

300 Ευρώ 

8 Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή 
περίπατο του σκύλου ή πρόκληση ζηµιάς από σκύλο ή 
παράλειψη λήψης µέτρων πρόληψης της εξόδου του 
σκύλου από την ιδιοκτησία του 
κυρίου/κατόχου/συνοδού/φύλακα 

Άρθρο 5 
παρ.2 και 3  

300 Ευρώ 

9 Μη κατοχή ενηµερωµένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας 
του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε µετακίνηση του 
ζώου 

Άρθρο 5 
παρ.4 

300 Ευρώ 

10 ∆ηµοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα 
συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή 
πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά 
του  αριθµού ηλεκτρονικής σήµανσής τους.                                

Άρθρο 5 
παρ.7 

300 Ευρώ 

11 Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που 
δεν έχει ηλεκτρονική σήµανση  

Άρθρο 5 
παρ.8 περ. 
α)  

300 Ευρώ 

12 Αφαίρεση του µέσου  ηλεκτρονικής σήµανσης από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο 

Άρθρο 5 
παρ.8 περ. 
β) 

3.000 Ευρώ και 
αφαίρεση άδειας 

επαγγέλµατος 
του κτηνιάτρου 

13 Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για 
εµπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια 

Άρθρο 6 
παρ.1  

3.000 Ευρώ 

14 Παράλειψη σήµανσης και καταχώρισης των εκτρεφόµενων, 
αναπαραγόµενων ή προς πώληση σκύλων και γατών  

Άρθρο 6 
παρ.1 

3.000 Ευρώ 

15 Πώληση ζώου συντροφιάς µε ηλικία µικρότερη των 8 
εβδοµάδων και πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους 
δηµόσιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένων των υπαίθριων 
αγορών 

Άρθρο 6 
παρ.3 
περ. α) και β) 

1.000 Ευρώ ανά 
ζώο που 
πωλείται 

16 ∆ιαµονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, 
αναπαραγωγή ή πώληση για εµπορικό σκοπό σε 
ακατάλληλο χώρο, µη τήρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας 
και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης  

Άρθρο 6 
παρ.1 

2.000 Ευρώ 

17 Παράλειψη τήρησης ενηµερωµένων βιβλιαρίων 
υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που προορίζονται 
για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εµπορικό σκοπό 

Άρθρο 6 
παρ.1 

1.000 Ευρώ για 
το πρώτο ζώο 

προσαυξανόµεν
ο κατά 10% για 
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κάθε επόµενο 
18 Παράλειψη τήρησης µητρώων για κάθε θηλυκό ζώο 

αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής, διαθέσιµων 
ανά πάσα στιγµή για έλεγχο 

Άρθρο 6 
παρ.1 

1.000 Ευρώ για 
το πρώτο ζώο 

προσαυξανόµεν
ο κατά 10% για 
κάθε επόµενο 

19 Εκτροφή έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής 
χωρίς άδεια εκτροφής  

Άρθρο 6 
παρ.1 

1.000 Ευρώ για 
το πρώτο ζώο 

προσαυξανόµεν
ο κατά 10% για 
κάθε επόµενο 

20 Γονιµοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από 
το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την 
παρέλευση εννέα µηνών από τον τελευταίο τοκετό 

Άρθρο 6 
παρ.1 

1.000 Ευρώ για 
το πρώτο ζώο 

προσαυξανόµεν
ο κατά 10% για 
κάθε επόµενο 

21 Εισαγωγή και εµπορία ακρωτηριασµένων σκύλων Άρθρο 6 
παρ.3 περ. γ) 

1.000 Ευρώ ανά 
ζώο 

22 Εκτροφή και αναπαραγωγή ακρωτηριασµένων ζώων µετά 
την οριζόµενη λήξη της µεταβατικής πενταετούς  περιόδου  

Άρθρο 6 
παρ.3 περ. δ) 

1.000 Ευρώ ανά 
ζώο 

23 ∆ιοργάνωση έκθεσης µε ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια Άρθρο 7 
παρ.1 

5.000 Ευρώ ανά 
ηµέρα 

εκδήλωσης 
24 Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη 

διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άµεσης επίβλεψης ζώου 
συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη 
χρήσης φίµωτρου ή αποµάκρυνσης από εκδήλωση ζώου 
συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συµπεριφορά 

Άρθρο 7 
παρ.2 

1.000 Ευρώ ανά 
ζώο 

25 α) Παράλειψη σήµανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς 
που συµµετέχει σε έκθεση ή 
β) Προσκόµιση  ακρωτηριασµένου ζώου για   συµµετοχή 
του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την 
διοργανώνει  

Άρθρο 7 παρ 
3 και 4 

1.000 Ευρώ ανά 
ζώο 

26 Παράλειψη κατοχής ενηµερωµένων βιβλιαρίων 
υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που συµµετέχουν σε 
έκθεση.  

Άρθρο 7 
παρ.3 

1.000 Ευρώ για 
το πρώτο ζώο 

προσαυξανόµεν
ο κατά 10% για 
κάθε επόµενο 

27 α ) Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των 
υγειονοµικών διατάξεων και των  αστυνοµικών διατάξεων 
περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται 
σε µονοκατοικίες και διαµερίσµατα  
β) ∆ιατήρηση περισσότερων από 2 ζώων συντροφιάς σε 
διαµέρισµα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισµός απαγορεύει 
τη διατήρηση ζώων συντροφιάς  

Άρθρο 8 
παρ.1 και 2 

500 Ευρώ ανά 
ζώο 

28 ∆ιατήρηση και παραµονή ζώου σε κοινόχρηστο χώρο ή σε 
κήπο πολυκατοικίας 

Άρθρο 8 
παρ.3 

300 Ευρώ ανά 
ζώο 

29 Μετακίνηση ή µεταφορά έως 5 ζώων συντροφιάς κατά 
παράβαση των διατάξεων του Καν 998/2003 και του Καν. 
1/2005 

Άρθρο 10 
παρ.1 

500 Ευρώ 

30 Μετακίνηση ή µεταφορά άνω των 5 ζώων συντροφιάς κατά 
παράβαση του Π.∆. 184/1996 και του Καν. 1/2005 

Άρθρο 10 
παρ. 1 

1.000 Ευρώ 

31 Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε µέσο µαζικής µεταφοράς 
χωρίς τήρηση των οριζόµενων στο άρθρο 10 παρ.3 

Άρθρο 10 
παρ. 2 

300 Ευρώ ανά 
ζώο 
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32 Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για τη 
µεταφορά µεγάλων ζώων συντροφιάς 

Άρθρο 10 
παρ. 3 

5.000 Ευρώ 

33 Παράλειψη λήψης κατάλληλων µέτρων  για την αποτροπή 
πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίµµατα από τους 
υπευθύνους του άρθρου 11 παρ.1 

Άρθρο 11 
παρ.1 

600 Ευρώ 

34 ∆ιατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον χρησιµοποιείται 
µε οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο 
πρόγραµµά του, πραγµατοποιεί παράσταση ή παρελαύνει 
ή εµφανίζεται σε κοινό 

Άρθρο 12 
παρ.1 

20.000 Ευρώ για 
κάθε ζώο που 

διατηρείται 

35 ∆ιατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12 παρ.2 
εφόσον χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο ή για 
οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραµµά της 

Άρθρο 12 
παρ.2 

10.000 Ευρώ για 
κάθε ζώο που 

διατηρείται 
36 Χρησιµοποίηση ζώου σε υπαίθρια δηµόσια έκθεση µε 

σκοπό την αποκόµιση οικονοµικού οφέλους 
Άρθρο 12 
παρ.2α 

5.000 Ευρώ για 
κάθε 

χρησιµοποιούµε
νο ζώο 

37 Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιµοποίηση ζώου σε 
οποιοδήποτε  είδος µονοµαχίας 

Άρθρο 12 
παρ.3 εδάφιο 
πρώτο 

10.000 Ευρώ για 
κάθε ζώο 

38 Εκτροφή ή/και χρησιµοποίηση σκύλου ή γάτας για 
παραγωγή γούνας, δέρµατος, κρέατος  ή για την 
παρασκευή φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών 

Άρθρο 12 
παρ.3 εδάφιο 
δεύτερο 

10.000 Ευρώ για 
κάθε ζώο 

39 Κακοποίηση, βασανισµός, κακή ή βάναυση µεταχείριση  
ζώου καθώς και πώληση, εµπορία  και παρουσίαση -  
διακίνηση µέσω ∆ιαδικτύου οποιουδήποτε  
οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται  κάθε 
είδους σεξουαλική συνεύρεση µε ζώα καθώς και  
οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση µικρών ζώων  
µε σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση  
ατόµων που παρακολουθούν ή συµµετέχουν σε αυτά . 
 

Άρθρο 16 
παρ. α. και β. 

30.000 Ευρώ για 
κάθε ζώο και για 
κάθε περιστατικό 

40 Εγκατάλειψη τραυµατισµένου ζώου µετά από τροχαίο  
ατύχηµα 

Άρθρο 16 
παρ. γ. 

300 Ευρώ 

41 Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του  
ελέγχου που πραγµατοποιούν  τα αρµόδια όργανα  
βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των   
καθηκόντων ελέγχου καθώς και η µη παροχή ή η παροχή 
ψευδών, ελλιπών ή/και ανακριβών πληροφοριών και 
στοιχείων. 

       300 Ευρώ 

» 

β) Η παρ. 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«3. Αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόµου είναι τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση ιδ του άρθρου 1.» 

                                             
Άρθρο 56 
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 «Περί Προστασίας των Ζώων» 
(Α΄ 240) 
 
Το άρθρο 8 του ν.1197/81, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του 
ν.3170/2003 (Α΄ 191), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 8 
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1. Οι  παραβάτες  των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 1, των άρθρων 2 
και 3 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 
έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ή και µε τις δύο ποινές. 
2. Οι  παραβάτες  των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 τιµωρούνται µε ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών ή µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.». 

 
Άρθρο 57  
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 «Σύστηµα προστασίας και 
ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄ 160) 
 
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής:  
«Ειδικά για επίσπορες καλλιέργειες, που λόγω ευνοϊκών εδαφολογικών και 
κλιµατολογικών συνθηκών, καλλιεργούνται σε δύο περιόδους εντός του ίδιου έτους 
(εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο αποζηµίωσης, 
προσδιορίζεται µέχρι το διπλάσιο του οριζόµενου στο προηγούµενο εδάφιο ορίου 
των εβδοµήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, εφόσον έχει καταβληθεί η ειδική εισφορά 
υπέρ ΕΛΓΑ, όπως ορίζεται στα άρθρα 8 έως και 11.». 
 
Άρθρο 58  
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 «Λιπάσµατα» (Α΄164) 

 
1. Η περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1565/1985, όπως η 
παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 2732/1999 (Α΄154), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«Β. Κυκλοφορία λιπασµάτων: Ένας τύπος λιπάσµατος επιτρέπεται να τίθεται σε 
κυκλοφορία, µόνο εφόσον:  
α) Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των τύπων λιπασµάτων που φέρουν την 
ένδειξη "Λίπασµα ΕΚ", σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 
2003 σχετικά µε τα λιπάσµατα (EE L 304), όπως κάθε φορά ισχύει, ή   
β) Είναι σύµφωνος µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3, όπως αυτά ισχύουν καθώς 
και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του 
άρθρου 13β και συµµορφώνεται µε τον Καν. (ΕΚ) 1907/2006  (EE L 396), τον Καν. 
(ΕΚ) 1272/2008 (EE L 353) και την κείµενη συναφή εθνική νοµοθεσία, όπως 
ισχύουν.». 
 
2. Το άρθρο 2 του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:   
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2326/1995 (Α’ 153), το οποίο αρχίζει µε τη φράση «Με 
αποφάσεις» και τελειώνει µε τη φράση «κάθε τύπο:», αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από 
γνώµη της Τεχνικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Λιπασµάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.) του άρθρου 
7, ορίζονται οι τύποι λιπασµάτων που µπορούν να κυκλοφορούν στη χώρα και τα 
ακόλουθα στοιχεία που προσδιορίζουν κάθε λίπασµα:» 
β) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 2, προστίθεται νέα παράγραφος 2α, ως εξής:   
«2α. Για την προσθήκη νέου τύπου λιπάσµατος στην απόφαση της παρ. 1, 
απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και η καταβολή παραβόλου, επί ποινή 
απαραδέκτου, το ύψος του οποίου ορίζεται σύµφωνα µε την απόφαση που εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 13β. Όταν το λίπασµα νέου 
τύπου περιέχει χηµικές ουσίες κατά την έννοια των Καν. (ΕΚ) 1907/2006  και 
1272/2008 και της κείµενης συναφούς εθνικής νοµοθεσίας και τα στοιχεία αυτού 
απαιτούν αξιολόγηση από το Γενικό Χηµείο του Κράτους καταβάλλεται από τον 
ενδιαφερόµενο πριν την αξιολόγηση, αποζηµίωση, σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού αποζηµίωσης για 
την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χηµείο του Κράτους.».   
 
3. Το άρθρο 3 του ν. 1565/1985, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 
2326/1995 (Α΄153), αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«Άρθρο 3  
Όροι κυκλοφορίας λιπασµάτων  
1. Οι τύποι λιπασµάτων, που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2, για να κυκλοφορούν στη χώρα,  πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:  
Α. Η σφράγιση, ο τρόπος και τα  µέσα συσκευασίας, να είναι, κατά περίπτωση, 
ορισµένου µεγέθους και είδους και να διασφαλίζουν το απαραβίαστο, κατ’ αντιστοιχία 
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 2003/2003, όπως κάθε φορά ισχύει. 
Β. Η σήµανση να είναι στην ελληνική γλώσσα και σε αυτή να περιλαµβάνονται:  
α) Υποχρεωτικές ενδείξεις:  
αα) Ο τύπος του λιπάσµατος,   
ββ) Η εγγυηµένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά που καθορίζουν το λίπασµα, 
οι χηµικοί τύποι, οι µορφές και οι διαλυτότητες των θρεπτικών συστατικών,   
γγ) Το εγγυηµένο καθαρό ή µικτό βάρος και για τα υγρά λιπάσµατα ο εγγυηµένος 
όγκος,   
δδ) Τα στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που παράγουν ή διακινούν το 
λίπασµα στη χώρα,   
εε) Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιοµηχανικά απόβλητα, η 
διαχείριση των οποίων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις αριθ. 80568/4225/22.3.1991 
(Β΄641) και 114218/31.10.1997 (Β΄1016) Υπουργικές αποφάσεις, να αναγράφεται η 
ένδειξη: «Το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιοµηχανικά απόβλητα, η 
διαχείριση των οποίων γίνεται σύµφωνα µε τις αριθ. 80568/4225/22.3.1991 (Β΄641) 
και 114218/31.10.1997 (Β΄1016) Υπουργικές αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν», 
και   
στστ) Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης, για τις οποίες πρέπει 
να τηρούνται οι υγειονοµικοί κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 300) και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής 
της 25ης Φεβρουαρίου 2011 (EE L 54), να αναγράφεται η ένδειξη: «Το προϊόν 
περιέχει πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης και τηρούνται οι υγειονοµικοί κανόνες, 
όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 (ΕΕ L 300) και στον 
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 (EE L 54), όπως κάθε φορά ισχύουν».  
ζζ) Οι οδηγίες για την κατάλληλη χρήση, αποθήκευση και µεταχείριση. 
ηη) Οι ενδείξεις επικινδυνότητας του λιπάσµατος, όπως αυτή προκύπτει από την 
ισχύουσα νοµοθεσία περί επικινδύνων χηµικών ουσιών και µειγµάτων, Καν. 
1272/2008/ΕΚ και της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν. 
β) Προαιρετικές ενδείξεις:  
αα) Κοκκοµετρική σύσταση (περατότητα από ορισµένα κόσκινα),   
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ββ) Αν το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των Κανονισµών (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου (EE L 189) και 889/2008 
της Επιτροπής (EE L 250), να αναγράφεται η ένδειξη: «Το προϊόν είναι κατάλληλο 
για χρήση στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 834/2007 (EE 
L 189) και 889/2008 (EE L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν».   
Γ. Να διαθέτουν δηλώσεις για τον τρόπο παραγωγής και την προέλευση των 
πρώτων υλών.  
∆. Να ακολουθούν τους όρους διακίνησης και σήµανσης των λιπασµάτων σε χύµα, 
κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 2003/2003, όπως κάθε φορά 
ισχύει. 
Ε. Να παρέχεται κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε το προϊόν, το οποίο επιβάλλεται από 
τις κείµενες διατάξεις και από την τεχνολογική εξέλιξη.  
2. Τα λιπάσµατα της παραγράφου 3 του άρθρου 2,  τα οποία προορίζονται για 
ερευνητικούς σκοπούς και για µη γεωργική χρήση, για να κυκλοφορούν στη  χώρα 
πρέπει να φέρουν ειδική  σήµανση, στην οποία να περιλαµβάνονται η χηµική 
σύνθεσή τους και ο προορισµός της χρήσης τους.  
3. Τα λιπάσµατα που αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος της ΕΕ από, κατ’ 
επάγγελµα ή µη, αγρότες για ιδία χρήση στην καλλιέργειά τους, πρέπει να ανήκουν 
σε έναν από  τους τύπους  λιπασµάτων EK. Οι παραπάνω αγρότες, κατά την άφιξη 
του λιπάσµατος, υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως την κατά τόπο αρµόδια 
υπηρεσία και να διευκολύνουν τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών.». 
  
4. Το άρθρο 4 του ν. 1565/1985 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 17 του ν. 2040/1992 (Α΄70) και µε το άρθρο 2 του ν. 2326/1995 (Α΄153), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:   
«Άρθρο 4  
Εµπορία και εισαγωγή λιπασµάτων  
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την άσκηση εµπορίας λιπασµάτων 
υποχρεούται να υποβάλει αναγγελία έναρξής της στην αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 
3919/2011 (A΄32) και να γνωστοποιεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του  Υπουργείου 
αυτού κάθε µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασής του εντός τριάντα 
(30) ηµερών από την επέλευσή της.   
2.α) Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 πωλούν λιπάσµατα αποκλειστικά και 
µόνο στον τελικό χρήστη εγγράφονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο µητρώο επιχειρήσεων εµπορίας 
λιπασµάτων τύπου Α, το οποίο τηρείται από αυτήν, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 13β.   
β) Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 πωλούν λιπάσµατα σε επιχειρήσεις 
εµπορίας τύπου Α ή/και Β, σύµφωνα την παράγραφο 3,  καθώς και στον τελικό 
χρήστη, εγγράφονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στο µητρώο επιχειρήσεων εµπορίας λιπασµάτων τύπου Β, 
το οποίο τηρείται από αυτήν.   
3. α) Μετά την εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο αντίστοιχο µητρώο, η αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορηγεί σε αυτόν 
Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για την άσκηση εµπορίας 
λιπασµάτων τύπου Α ή Β, την οποία υποχρεούται να αναρτά σε εµφανές σηµείο στο 
κατάστηµα.  
β) Η Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για την άσκηση εµπορίας 
λιπασµάτων τύπου Α και Β ισχύει για πέντε (5) και τρία (3) έτη, αντίστοιχα. Οι 
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προϋποθέσεις βάσει των οποίων η επιχείρηση νοµίµως ασκεί εµπορία λιπασµάτων 
τύπου Α και Β, επανεξετάζονται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου για 
επικαιροποίηση του φακέλου του.   
4. α) Για την αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων της παραγράφου 1, 
απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η καταβολή παραβόλου το ύψους του οποίου 
ορίζεται σύµφωνα µε την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13β.». 
β) Για την επικαιροποίηση του φακέλου του, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου,  η 
καταβολή παραβόλου, ποσού ίσου µε το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραβόλου 
που απαιτείται για την αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων.  
γ) Τα παράβολα των περιπτώσεων α και β αποτελούν έσοδα του  "Ειδικού 
Λογαριασµού Ελέγχου Λιπασµάτων"  του Α` Παραρτήµατος του προϋπολογισµού 
του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Τ.Γ.Κ.).  
5. α) Η εµπορία λιπασµάτων διακόπτεται από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:   
αα) Αν υποβληθεί σχετική δήλωση του ασκούντος την εµπορία λιπασµάτων, ή     
ββ) Αν οι εµπορικές δραστηριότητες του ασκούντος την εµπορία λιπασµάτων 
έπαυσαν να ασκούνται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12) κατά 
συνέχεια µηνών, ή   
γγ) Αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκησή της, όπως 
αυτές ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 
του άρθρου 13β.   
δδ) Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 11.  
β) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί την εµπορία λιπασµάτων  υποχρεούται, 
µε ευθύνη του, να διακόψει την εµπορία λιπασµάτων για όσο διάστηµα δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκησή της, όπως αυτές ορίζονται στην 
απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 13β και 
να ενηµερώσει άµεσα την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων.   
6. Για την εισαγωγή λιπασµάτων από τρίτες χώρες, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
του παρόντος άρθρου, απαιτείται να διαθέτουν επιπροσθέτως και άδεια εισαγωγής, 
που εκδίδεται από την αρµόδια  υπηρεσία  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων.   
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στους παρόχους υπηρεσιών, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, νόµιµα εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ, 
οι οποίοι δύνανται να εµπορεύονται λιπάσµατα στη  χώρα χωρίς εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε την αριθ. 196033/30.12.2011 απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (Β΄51), όπως κάθε φορά ισχύει.».   
 
5. Το άρθρο 5 του ν. 1565/1985 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 
2326/1995 (Α΄153), αντικαθίσταται ως ακολούθως:    
«Άρθρο 5 
Έλεγχοι των λιπασµάτων 
Οι έλεγχοι των λιπασµάτων πραγµατοποιούνται από τα αρµόδια όργανα των 
Υπουργείων Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε την 
απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του άρθρου 13β.». 

 
6. Το άρθρο 6 του ν. 1565/1985 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 
2326/1995 (Α΄153), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Άρθρο 6 
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Εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων 
1. Επίσηµος εργαστηριακός έλεγχος των λιπασµάτων διενεργείται από δηµόσια 
εργαστήρια, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας κατά περίπτωση 
νοµοθεσίας ή ορίζονται σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου13β.  
2. Ο εργαστηριακός έλεγχος των λιπασµάτων διενεργείται και σε ιδιωτικά εργαστήρια 
ελέγχου λιπασµάτων, εφόσον αυτά πληρούν τα πρότυπα διαπίστευσης της 
ισχύουσας νοµοθεσίας και ορίζονται σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 11 του 
άρθρου13β.  
3. Για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων, κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υποχρεούται, να υποβάλει, στην αρµόδια αρχή των 
Υπουργείου Οικονοµικών ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετική αναγγελία, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (A΄32). Εντός προθεσµίας τριών (3) 
µηνών από την υποβολή της αναγγελίας, αν η αρµόδια αρχή, µετά τη διενέργεια 
ελέγχου, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία του ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων, χορηγεί στον 
ενδιαφερόµενο Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων, καταχωρίζει το 
εργαστήριο στο µητρώο ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου λιπασµάτων που τηρείται 
στο οικείο Υπουργείο και αυτό λειτουργεί νόµιµα. Η ισχύς της Βεβαίωσης ξεκινάει 
από την ηµεροµηνία έκδοσής της και σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός 
µητρώου του εργαστηρίου, καθώς και η διάρκεια ισχύος της συνδροµής των νοµίµων 
προϋποθέσεων. Η αρµόδια αρχή δύναται να απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας 
ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από 
την υποβολή της αναγγελίας, σε περίπτωση που µετά τη διενέργεια ελέγχου, 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. Μετά την πάροδο 
τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας έναρξης και εφόσον δεν υφίσταται 
η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου από την αρµόδια αρχή, το ιδιωτικό 
εργαστήριο ελέγχου λιπασµάτων λειτουργεί ελεύθερα και καταχωρίζεται στο µητρώο. 
Κατά τη λειτουργία του εργαστηρίου, σε περίπτωση που µετά τη διενέργεια του 
ελέγχου διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή ότι πληρούνται οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις, χορηγείται σε αυτό Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων 
Προϋποθέσεων, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός µητρώου του 
εργαστηρίου και ο αριθµός του ισχύοντος πιστοποιητικού του Εθνικού Συστήµατος 
∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆). Η ισχύς της Βεβαίωσης ξεκινάει τρεις (3) µήνες µετά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αναγγελίας από τον ενδιαφερόµενο. Κατά τη λειτουργία 
αυτού, σε περίπτωση που µετά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστωθεί από την 
αρµόδια αρχή ότι δεν πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, εφαρµόζεται η 
περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Σε κάθε περίπτωση, η Βεβαίωση 
Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων ισχύει για τρία (3) έτη, και οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων το εργαστήριο λειτουργεί νοµίµως, επανεξετάζονται 
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου για επικαιροποίηση του φακέλου του.». 
 
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1565/1985, µετά την περίπτωση ια) 
προστίθενται νέες περιπτώσεις ιβ), ιγ), ιδ) και ιε), ως ακολούθως:   
«ιβ) Έναν εκπρόσωπο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της χώρας, συναφούς 
γνωστικού αντικειµένου,   
ιγ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού  - ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. 
∆ΗΜΗΤΡΑ), συναφούς γνωστικού αντικειµένου, και  
ιδ) Έναν εκπρόσωπο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, συναφούς 
γνωστικού αντικειµένου.».  
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ιε) Έναν εκπρόσωπο συνδικαλιστικής οργάνωσης παραγωγών και εµπόρων 
λιπασµάτων.». 
 
8. Το άρθρο 11 του ν. 1565/1985,  όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 
2326/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:   
«Άρθρο 11 
Κυρώσεις  
1. Με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα τιµωρείται όποιος:  
α) Ασκεί εµπορία λιπασµάτων τύπου Α, χωρίς να έχει υποβάλει αναγγελία έναρξης 
άσκησής της, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 ή χωρίς να συντρέχουν 
για την άσκησή της οι νόµιµες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην 
απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 13β.  
β) Ασκεί εµπορία λιπασµάτων τύπου Β, χωρίς να έχει υποβάλει αναγγελία έναρξης 
άσκησής της, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 ή χωρίς να συντρέχουν 
για  την άσκησή της οι νόµιµες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην 
απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 13β.  
γ) ∆ε γνωστοποιεί τη µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασής του εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την επέλευση της µεταβολής αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 
1 του άρθρου 4.  
δ) Αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, τη διενέργεια των 
ελέγχων στα λιπάσµατα ή αρνείται την παροχή κάθε είδους πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.  
ε) Προβαίνει στην έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων 
χωρίς να έχει υποβάλει τη σχετική αναγγελία έναρξης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 6 ή χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις κατά τη λειτουργία του 
εργαστηρίου, όπως αυτές καθορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παραγράφου 11 του άρθρου 13β.  
στ) Θέτει σε κυκλοφορία, σαν λιπάσµατα, προϊόντα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις  του παρόντος νόµου και ιδίως των άρθρων 2 και 3 καθώς  και  των 
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 13β.  
ζ) Θέτει σε κυκλοφορία λιπάσµατα τα οποία:  
αα) περιέχουν θρεπτικά συστατικά που παρουσιάζουν αποκλίσεις πέραν των 
επιτρεπόµενων ανοχών-διακυµάνσεων,   
ββ) έχουν χαρακτηριστικά που οι τιµές τους υπερβαίνουν τη µέγιστη επιτρεπόµενη 
οριακή τιµή,   
γγ) κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας και κατά παρέκκλιση από τα 
επιστηµονικά δεδοµένα, περιέχουν ουσίες ακατάλληλες, βλαπτικές για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, ουσίες που µολύνουν το περιβάλλον ή 
µειώνουν τη γονιµότητα των εδαφών και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, 
κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας και κατά παρέκκλιση των επιστηµονικών 
δεδοµένων, και   
δδ) κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την 
υγεία των ανθρώπων, ζώων ή φυτών και εν γένει για το περιβάλλον, κατά την έννοια 
της κείµενης νοµοθεσίας για τις επικίνδυνες χηµικές ουσίες και µείγµατα, 
αρµοδιότητας του Γενικού Χηµείου του Κράτους.  
2. Υπάλληλος των Υπουργείων Οικονοµικών ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
ή µέλος της ΤΕ.Γ.Ε.Λ. που αποκαλύπτει, σε µη αρµόδιο πρόσωπο, οποιοδήποτε 
τεχνικό, βιοµηχανικό ή εµπορικό στοιχείο σχετικό µε τα λιπάσµατα, το οποίο 
περιήλθε σε γνώση του από τον παρασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του και για το 
οποίο αυτός είχε ζητήσει από την αρµόδια υπηρεσία να τηρηθεί το απόρρητο, 
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τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή, το ύψος της 
οποίας κυµαίνεται από χίλια πεντακόσια (1.500) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Η 
ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση αυτού που ζηµιώθηκε από την 
αποκάλυψη του απορρήτου.  
3. Για τις παραβάσεις της παραγράφου 1 επιβάλλεται παράλληλα και διοικητικό 
πρόστιµο, ως ακολούθως:   
α) Ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την παράβαση της περίπτωσης α 
της παραγράφου 1,   
β) Ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την παράβαση της περίπτωσης β της 
παραγράφου 1,   
γ) Ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την παράβαση της περίπτωσης γ 
της παραγράφου 1,   
δ) Ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την παράβαση της περίπτωσης δ της 
παραγράφου 1,   
ε) Ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την παράβαση της περίπτωσης ε της 
παραγράφου 1,  
στ) Ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για επιχείρηση εµπορίας λιπασµάτων τύπου 
Α και  δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για επιχείρηση εµπορίας λιπασµάτων 
τύπου Β για την παράβαση της περίπτωσης στ της παραγράφου 1. Παράλληλα το 
προϊόν δεσµεύεται από το αρµόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 5 και απαγορεύεται 
η κυκλοφορία του, µέχρι να διαπιστωθεί αν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις 
και προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας για την κυκλοφορία του, µετά από αίτηµα 
της επιχείρησης, σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρου 2. Σε περίπτωση που πληροί 
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές, το προϊόν αποδεσµεύεται µε 
απόφαση του ως άνω αρµόδιου οργάνου ελέγχου και αποδίδεται στη δικαιούχο 
επιχείρηση, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγράφου 2α του άρθρου 2. Σε 
αντίθετη περίπτωση και κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας το προϊόν 
υποβάλλεται σε ειδική µεταχείριση κατάλληλη για αλλαγή χρήσης ή κατάσχεται και 
καταστρέφεται µε δαπάνες της επιχείρησης. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι η ειδική 
µεταχείριση, η κατάσχεση ή η καταστροφή διεξάγεται υπό τον έλεγχό της. 
ζ) Ύψους:  
αα) Χιλίων (1.000) ευρώ έως και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την παράβαση 
της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1. Το πρόστιµο 
υπολογίζεται βάσει αναλογικού τύπου από το όργανο επιβολής προστίµου. Για την 
επιβολή του τελικού προστίµου συνεκτιµάται το µέγεθος της απόκλισης, η 
διακινούµενη ποσότητα, η συχνότητα της παράβασης, το υπόµνηµα του 
ενδιαφερόµενου και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση του οργάνου που 
επιβάλλει το πρόστιµο.   
ββ) ∆έκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την παράβαση της υποπερίπτωσης ββ) της 
περίπτωσης ζ της παραγράφου 1.   
γγ) ∆έκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την παράβαση της υποπερίπτωσης γγ) της 
περίπτωσης ζ της παραγράφου 1. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν δεσµεύεται, και 
στη συνέχεια εξάγεται ή καταστρέφεται, µε έξοδα της επιχείρησης, από το αρµόδιο 
ελεγκτικό όργανο του άρθρου 5,  το  οποίο ενηµερώνει  τις αρµόδιες περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των 
συναρµοδίων Υπουργείων.   
δδ) Τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την παράβαση της υποπερίπτωσης δδ) της 
περίπτωσης ζ της παραγράφου 1. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν δεσµεύεται και 
στη συνέχεια εξάγεται ή καταστρέφεται, µε έξοδα της επιχείρησης,  ύστερα από 
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αξιολόγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του Κράτους σχετικά µε 
την επικινδυνότητα.  
η) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε όποιον χορηγεί παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία 
στα αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 5.   
θ) Πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε µήνα, σε όποιον εµπορεύεται λιπάσµατα χωρίς 
να απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή/και πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε όποιον πουλάει λιπάσµατα ώρες και ηµέρες που δεν 
παρευρίσκεται στο σηµείο πώλησης υπεύθυνος επιστήµονας. 
ι) Μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 3. Το πρόστιµο υπολογίζεται βάσει αναλογικού τύπου από  το 
όργανο επιβολής του. Για την επιβολή του τελικού προστίµου συνεκτιµάται το 
µέγεθος της απόκλισης, η διακινούµενη ποσότητα, η συχνότητα της παράβασης, το 
υπόµνηµα του ενδιαφερόµενου και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση 
του οργάνου που επιβάλει το πρόστιµο. 
ια) ∆ύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε όποιον δεν ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα 
ελέγχου του άρθρου 5 προκειµένου να θέσει σε έλεγχο ενδοενωσιακά αποκτώµενα ή 
εγχώρια παραγόµενα λιπάσµατα.  
ιβ) ∆έκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σε όποιον διαθέτει, ως λίπασµα, προϊόν που έχει 
αποκτηθεί σαν πρώτη ύλη. 
ιγ) Χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στους ασκούντες εµπορία λιπασµάτων που 
παραβιάζουν την υποχρέωση ανάρτησης της Βεβαίωσης Συνδροµής Νοµίµων 
Προϋποθέσεων σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµα καθώς και την υποχρέωση 
υποβολής στατιστικών στοιχείων στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε την κείµενη εθνική νοµοθεσία. 
ιδ) Μέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία 
λιπάσµατα, των οποίων τα φυσικά ή/και χηµικά χαρακτηριστικά τους έχουν 
υποβαθµισθεί ή αλλοιωθεί. Το πρόστιµο υπολογίζεται βάσει αναλογικού τύπου από 
το όργανο επιβολής προστίµου. Για την επιβολή του τελικού προστίµου συνεκτιµάται 
η έκταση της υποβάθµισης ή της αλλοίωσης του προϊόντος, η διακινούµενη 
ποσότητα, η συχνότητα της παράβασης, το υπόµνηµα του ενδιαφερόµενου και κάθε 
άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση του οργάνου που επιβάλει το πρόστιµο, 
ιε) Μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε όποιον αποθηκεύει λιπάσµατα 
εκτεθειµένα σε καιρικά φαινόµενα, που µπορούν να αλλοιώσουν τα φυσικά ή χηµικά 
τους χαρακτηριστικά, τη συσκευασία τους και να προκαλέσουν ρύπανση του 
περιβάλλοντος. Το πρόστιµο υπολογίζεται βάσει αναλογικού τύπου από το όργανο 
επιβολής προστίµου. Για την επιβολή του τελικού προστίµου συνεκτιµάται η 
ποσότητα του λιπάσµατος, η συχνότητα της παράβασης, το υπόµνηµα του 
ενδιαφερόµενου και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση του οργάνου που 
επιβάλει το πρόστιµο,  
ιστ) Χιλίων (1.000) ευρώ, σε όποιον, κατ’ επάγγελµα ή µη, αγρότη αποκτά από άλλο 
κράτος µέλος για ιδία χρήση στην καλλιέργειά του λίπασµα, και δεν ενηµερώνει 
εγγράφως την κατά τόπο αρµόδια υπηρεσία, και   
ιζ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε όποιον, κατ’ επάγγελµα ή µη, αγρότη αποκτά 
από άλλο κράτος µέλος για ιδία χρήση και χρησιµοποιεί στην καλλιέργειά του 
λίπασµα, ακατάλληλο, βλαπτικό και επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων και των φυτών, µε ουσίες που µολύνουν το περιβάλλον ή µειώνουν τη 
γονιµότητα του εδάφους και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.  
ιη) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε όποιον πουλάει ή αγοράζει λιπάσµατα από 
επιχείρηση που δεν είναι καταχωρισµένη στο µητρώο εµπόρων λιπασµάτων. 
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4. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές και τα πρόστιµα των παραγράφων 1, 2 και 3 
διπλασιάζονται και σε περίπτωση τρίτης υποτροπής τριπλασιάζονται. Σε περίπτωση 
τρίτης υποτροπής των παραβάσεων των περιπτώσεων δ, στ και των 
υποπεριπτώσεων ββ, γγ, δδ της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 καθώς και των 
περιπτώσεων η, ι και ια της παραγράφου 3, παράλληλα µε τον τριπλασιασµό των 
ποινών και των προστίµων, αίρεται το δικαίωµα εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α ή/και 
Β.   
5. Για τις παραβάσεις που διώκονται και ποινικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τα 
πρόστιµα των παραγράφων 3 και 4 επιβάλλονται ανεξάρτητα από την άσκηση 
ποινικής δίωξης. Αν το αρµόδιο ποινικό ∆ικαστήριο εκδώσει αµετάκλητη αθωωτική 
απόφαση για την ίδια  παράβαση, στην οποία διαπιστώνεται, µετά δυνάµεως 
δεδικασµένου, ότι δεν έχουν τελεσθεί ή λάβει χώρα τα πραγµατικά περιστατικά επί 
των οποίων έχει στηριχθεί η επιβολή της κύρωσης, εκδίδεται υπέρ της επιχείρησης 
ατοµικό φύλλο έκπτωσης του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος προηγουµένως προσκοµίσει στην αρµόδια αρχή 
που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίµου επίσηµο αντίγραφο της ως άνω 
αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης τους ∆ικαστηρίου.       
6. Όταν τα λιπάσµατα, κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας, περιέχουν ουσίες 
επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον ή/και λόγω των φυσικοχηµικών 
τους ιδιοτήτων, επιβάλλεται πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις νοµοθεσίας 
αρµοδιότητας του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
Όταν η δήλωση ή οι ενδείξεις επί της συσκευασίας, ως προς τη σύνθεση του 
προϊόντος, παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες των επιτρεπόµενων ανοχών που 
καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, οι παραβάτες υποχρεούνται να καταβάλλουν 
τα έξοδα της εργαστηριακής επανεξέτασης προσαυξηµένα κατά 100%, τα οποία 
αποδίδονται υπέρ του φορέα, που υποδεικνύει το δηµόσιο εργαστήριο ελέγχου 
λιπασµάτων που διενεργεί τον έλεγχο. 
7. Σε οποιεσδήποτε παραβάσεις προκύπτουν από τη µη συµµόρφωση λιπασµάτων 
µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 1907/2006 και 1272/2008 και την κείµενη συναφή εθνική 
νοµοθεσία, όπως ισχύουν, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις νοµοθεσίας αρµοδιότητας του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
8. Το χρηµατικό πρόστιµο όλων των περιπτώσεων της παραγράφου 3, επιβάλλεται 
από την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία, µε βάση την έκθεση ελέγχου που 
συντάσσεται από τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 5. Η 
απόφαση επιβολής του χρηµατικού προστίµου επιδίδεται στον ενδιαφερόµενο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 47, 48, 50 έως και 57 του ν. 2717/1999 
«Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας», όπως ισχύει. 
9. Κατά της απόφασης επιβολής χρηµατικού προστίµου της παραγράφου 8, ο 
ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει ένσταση ενώπιον της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., εντός είκοσι 
(20) ηµερών από την επίδοσή της. Η ΤΕ.Γ.Ε.Λ µετά από εξέταση της νοµιµότητας και 
της ουσίας της απόφασης επιβολής προστίµου, εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της 
περίπτωσης α της παρ. 13 του άρθρου 13β, την ακύρωση, εν όλω ή εν µέρει ή την 
τροποποίηση της απόφασης ή την απόρριψη της ένστασης. Η απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου επί της ένστασης γνωστοποιείται στον ενιστάµενο εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της και κατά αυτής ο 
ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύγει στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο, εντός 
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της γνωστοποίησής της σε αυτόν. 
Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται από τον προσφεύγοντα στο αρµόδιο 
όργανο επιβολής του προστίµου. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης. Το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο, στο 
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οποίο εκκρεµεί η προσφυγή, µπορεί µε απόφασή του, να αναστείλει, εν όλω ή εν 
µέρει, την εκτέλεσή της, εάν εξαιτίας σφαλµάτων αυτής, πιθανολογείται η µερική ή 
ολική ευδοκίµηση της προσφυγής ή εάν διαπιστώνεται, από συγκεκριµένα στοιχεία, 
η αδυναµία καταβολής του χρηµατικού προστίµου από τον προσφεύγοντα.». 
 
9. Μετά το άρθρο 11 του ν. 1565/1985 προστίθεται νέο άρθρο 11α ως ακολούθως:   
«Άρθρο 11α  
Ρήτρα διασφάλισης  
Η κυκλοφορία και η διάθεση στην αγορά λιπασµάτων, εκτός αυτών που 
χαρακτηρίζονται ως "Λιπάσµατα ΕΚ" σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 
2003/2003, µολονότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος νόµου, µπορεί 
να απαγορευτεί µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
όταν στα λιπάσµατα αυτά διαπιστωθούν χαρακτηριστικά που συνιστούν δυνητικό 
κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια, την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών 
ή κίνδυνο για το περιβάλλον.».  
 
10.  Μετά το άρθρο 13α του ν. 1565/1985, όπως αυτό προστέθηκε µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ Α΄70), προστίθεται νέο άρθρο 
13β, ως ακολούθως:   
«Άρθρο 13β  
Εξουσιοδοτικές διατάξεις  
 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µπορεί να ορίζεται το ύψος του παραβόλου της παρ. 2α του άρθρου 2. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, καθορίζονται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα 
δικαιολογητικά, οι αρµόδιες αρχές και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της 
παρ. 2α του άρθρου 2.  
 Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις και τα 
δικαιολογητικά των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των 
λιπασµάτων της ως άνω παραγράφου 2α.   
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων δύνανται να µετατάσσονται στοιχεία από την υποπερίπτωση α 
«Υποχρεωτικές ενδείξεις» της περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 3 στην 
υποπερίπτωση β «Προαιρετικές ενδείξεις» της ίδιας ως άνω περίπτωσης Β, και 
αντίστροφα.  
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 4, προκειµένου να ασκούν εµπορία λιπασµάτων 
τύπου Α, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο αντίστοιχο µητρώο.   
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι 
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:  
α) στις οποίες υποβάλλεται αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων και 
γνωστοποιείται η µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης των φυσικών 
και νοµικών προσώπων που ασκούν εµπορία λιπασµάτων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 4.  
β) για τη χορήγηση των Βεβαιώσεων Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων 
εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β της παραγράφου 3 του άρθρου 4.  
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών  και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, καθορίζεται το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για την αναγγελία 
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έναρξης άσκησης εµπορίας λιπασµάτων, σύµφωνα µε την περίπτωση α της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4.   
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται 
ύστερα από γνώµη της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης εµπορίας 
λιπασµάτων τύπου Α και Β και για την επανεξέταση της συνδροµής των 
προϋποθέσεων για την άσκησή της, τα της εγγραφής στο µητρώο επιχειρήσεων 
εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β, οι υποχρεώσεις των ασκούντων εµπορία 
λιπασµάτων και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 4.   
8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι 
απαιτούµενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την 
έκδοση των αδειών εισαγωγής της παρ. 6 του άρθρου 4.  
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, καθορίζονται η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα ελέγχου, οι µέθοδοι 
δειγµατοληψίας, η διαδικασία επανεξέτασης των λιπασµάτων, η δυνατότητα 
προσφυγής του ενδιαφεροµένου, οι προθεσµίες αποστολής των αποτελεσµάτων των 
αναλύσεων, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
προκειµένου να δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια των ελέγχων από τα αρµόδια 
όργανα και τα απαιτούµενα παράβολα και δικαιολογητικά για τον σκοπό αυτόν, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 5.  
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, καθορίζονται τα αρµόδια δηµόσια εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων, ο 
τρόπος κάλυψης των δαπανών ανάλυσης και εξέτασης των λιπασµάτων από αυτά, 
οι υπόχρεοι καταβολής των ως άνω δαπανών, τα της είσπραξης, βεβαίωσης και 
απόδοσής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου  
6.  
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων καθορίζονται: 
α) Οι αρµόδιες αρχές των Υπουργείων Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων:  
αα) Στις οποίες υποβάλλεται η αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου 
ελέγχου λιπασµάτων,   
ββ) οι οποίες προβαίνουν σε διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο και χορηγούν τη 
Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων και   
γγ) οι οποίες προβαίνουν σε διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο κατά τη λειτουργία των 
ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου λιπασµάτων.   
β) Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα τυχόν απαιτούµενα 
παράβολα για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων 
και για την επανεξέταση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την 
επικαιροποίηση του φακέλου.   
γ) Οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου λιπασµάτων. 
δ) Οι προϋποθέσεις για τη διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου 
λιπασµάτων. 
ε) Ο τρόπος κάλυψης των δαπανών ανάλυσης και εξέτασης των λιπασµάτων από τα 
ιδιωτικά εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων, οι υπόχρεοι καταβολής των ως άνω 
δαπανών, τα της είσπραξης, βεβαίωσης και απόδοσής τους και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα. 
στ) Τα αρµόδια ιδιωτικά εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων. 
ζ) Κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6. 
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12. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος των εξόδων 
εργαστηριακής εξέτασης που οι παραβάτες της παρ. 6 του άρθρου  11 υποχρεούνται 
να καταβάλλουν υπέρ του Υπουργείου Οικονοµικών, για ελέγχους λιπασµάτων που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες των επιτρεπόµενων ανοχών, όπως αυτές 
καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία και διενεργούνται από δηµόσια εργαστήρια 
ελέγχου λιπασµάτων που υπάγονται σε αυτό, καθώς και ο τρόπος βεβαίωσης και 
είσπραξης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.   
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού καθορίζεται το ύψος των εξόδων εργαστηριακής εξέτασης που οι 
παραβάτες της παρ. 6 του άρθρου 11 υποχρεούνται να καταβάλλουν για ελέγχους 
λιπασµάτων που παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες των επιτρεπόµενων 
ανοχών και διενεργούνται από δηµόσια εργαστήρια ελέγχου λιπασµάτων, καθώς και 
τα της είσπραξης, βεβαίωσης και απόδοσής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
13. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται:  
α) Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε 
απόφαση της οποίας επιβάλλονται οι κυρώσεις των περιπτώσεων α) έως και δ) και 
στ) έως και ιη) της παραγράφου 3 του άρθρου 11, καθώς και της περίπτωσης ε) της 
ιδίας ως άνω παραγράφου, σε περίπτωση που αρµόδιος φορέας για τη χορήγηση 
της Βεβαίωσης Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία ιδιωτικού 
εργαστηρίου ελέγχου λιπασµάτων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. 
β) Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
ενώπιον της οποίας εκτίθενται οι απόψεις του ενδιαφεροµένου επί της εκθέσεως 
ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου 11.   
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων καθορίζονται τα της είσπραξης, βεβαίωσης και απόδοσης των διοικητικών 
προστίµων της παρ. 3 του άρθρου 11 και κάθε σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση 
µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των προστίµων του άρθρου 11, µετά την 
πάροδο δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου. 
 15. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν 
συναρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα και τεχνικές 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.  
16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά και εκτελεστικά 
µέτρα για την  εκτέλεση των διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναγκαίες κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για τη µεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως άνω οργάνων για τα 
λιπάσµατα. 
17. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν οι 
κείµενες διατάξεις.». 
 
Άρθρο 59 
Εργαστηριακές αναλύσεις τροφίµων 
 
Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών, Τµηµάτων, Τοµέων ή Κατευθύνσεων Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Τροφίµων ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Κτηνιατρικής των 
Πανεπιστηµίων της χώρας ή πτυχίου αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου 
κράτους µέλους της ΕΕ ή ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων 
σχολών χωρών εκτός ΕΕ, κατά την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 
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τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 344/2000 (Α΄297), δύνανται να εκτελούν και 
να υπογράφουν και χηµικές, µοριακές και µικροβιολογικές αναλύσεις τροφίµων επί 
αµοιβή καθώς και να διευθύνουν δηµόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο που διενεργεί τις 
ανωτέρω αναλύσεις. 

 
Άρθρο 60 
Επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία κτηνιάτρων 
 
Στους κτηνιάτρους  υπαλλήλους,  µόνιµους και δόκιµους, µε σχέση εργασίας 
αορίστου και ορισµένου χρόνου, που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, των 
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, των ∆ήµων καθώς και των 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, χορηγείται από 1-1-2013 το επίδοµα 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄226), το 
οποίο ορίζεται σε 150 ευρώ µηνιαίως. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται και για όσο 
διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, 
συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, 
διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και 
ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ` 
έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του 
∆ηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και 
ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία 
αποδεικνύεται µε σχετικό παραστατικό στοιχείο, όπως εισαγωγή, και εξιτήριο.  Για 
τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε µήνα βεβαίωση 
του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση του 
υπαλλήλου. 

 
Άρθρο 61 
Ρυθµίσεις Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου  
 
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) µπορεί να παρέχει τη συνδροµή 
του σε οργανισµούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, για την επίλυση ζητηµάτων του 
αντικειµένου του, µέσω γνωµοδοτήσεων, µελετών πεδίου και συµβουλευτικών 
δραστηριοτήτων, χηµικών αναλύσεων εν γένει, λοιπών εξετάσεων και βιοδοκιµών, 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης µεταπτυχιακών προγραµµάτων και λοιπών 
προγραµµάτων, έναντι αµοιβής, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση της 
∆ιοικητικής Επιτροπής του ΜΦΙ. Τα προκύπτοντα έσοδα κατατίθενται σε 
διακεκριµένο κωδικό εσόδων του ΜΦΙ και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη 
αναγκών ερευνητικών και επιστηµονικών σκοπών.  
 
 
 
Άρθρο 62 
Τροποποίηση του α.ν. 1079/1938 «Περί του τρόπου της εκτελέσεως του 
κληροδοτήµατος Π. Τριανταφυλλίδου» (Α΄ 54)  
 
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1079/1938, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τον α.ν. 1778/1939 (Α 225), τροποποιείται ως εξής:  
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«1. Το «Πρότυπον Τριανταφυλλίδειον Γεωργικόν Ίδρυµα» µετονοµάζεται σε 
«Πρότυπο Τριανταφυλλίδειο Σταθµό Ορεινής Οικονοµίας Βυτίνας».  Η οργάνωση, η 
λειτουργία καθώς και ο τρόπος δραστηριοποίησης του παραπάνω πρότυπου 
Σταθµού για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης της ορεινής οικονοµίας καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.». 

Άρθρο 63 
Ρυθµίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού – «∆ΗΜΗΤΡΑ» 
 
Οι πιστοποιηµένοι, από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό - «∆ΗΜΗΤΡΑ», 
Γεωργικοί Σύµβουλοι και συνεργάτες Γεωργικών Συµβούλων καταβάλλουν, ως ειδική 
εισφορά, στον Οργανισµό ποσοστό επί της αµοιβής που λαµβάνουν από τους 
γεωργούς για τις παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες, το οποίο κατατίθεται σε 
ειδικό λογαριασµό του ΕΛ.Γ.Ο.-«∆ΗΜΗΤΡΑ» για την κάλυψη του διοικητικού 
κόστους διαχείρισης του Συστήµατος Παροχής Γεωργικών Συµβουλών. Το ποσοστό 
και η διαδικασία είσπραξης της ειδικής εισφοράς καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  
 
Άρθρο 64 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι 
τύποι των θερµοκηπιακών κατασκευών για την καλλιέργεια κηπευτικών, ανθέων, 
µανιταριών και άλλων ειδών αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους, όπως διαστάσεις, µορφή, 
υλικά κάλυψης, σκελετός, εξοπλισµός, προσανατολισµός, εγκατάσταση και 
θεµελίωση αυτών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι καθ’ ύλην 
αρµόδιες για την έγκρισή τους ∆ιευθύνσεις του αυτού Υπουργείου και κάθε σχετικό 
θέµα. 

 
2. Με απόφαση του Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα 
αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά και εκτελεστικά µέτρα για την εφαρµογή των 
διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των Οργάνων της ΕΕ καθώς και για τη 
µεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως άνω Οργάνων, που αφορούν την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική και τον κοινωνικοδιαρθρωτικό τοµέα της γεωργίας. Στα µέτρα αυτά 
περιλαµβάνεται ιδίως ο ορισµός αρµοδίων αρχών, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και 
διοικητικών διαδικασιών καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων 
σε βαθµό πληµµελήµατος.  
Με την ίδια απόφαση επέρχονται και οι αναγκαίες προσαρµογές της κείµενης 
νοµοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων που είναι 
αντίθετες προς τη ρύθµιση που προβλέπεται από τις αναφερόµενες στο εδάφιο 
πρώτο διατάξεις των κανονισµών, αποφάσεων και οδηγιών των Οργάνων της ΕΕ. 
 
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται 
διαδικαστικά θέµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 41 και 
42 της Ενότητας Β.   

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 
Τελικές διατάξεις 
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Άρθρο 65  
Μεταβατικές διατάξεις  
 
1. α) Παραβάσεις που αφορούν την Ενότητα Α΄, οι οποίες  έχουν διαπιστωθεί πριν 
την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν εξετασθεί µέχρι την έναρξη ισχύος 
του, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και επιβάλλονται τα µέτρα 
συµµόρφωσης ως και διοικητές και ποινικές κυρώσει που προβλέπονται στην 
Ενότητα Α.  
β) Ενστάσεις κατά πράξεων επιβολής διοικητικών µέτρων συµµόρφωσης και 
κυρώσεων, που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί µέχρι την εφαρµογή του 
παρόντος νόµου, θεωρούνται ως υποβληθείσες και ασκηθείσες εµπρόθεσµα και 
εξετάζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ενότητα Α΄ του παρόντος.  
 
2. Ειδικές διοικητικές ενστάσεις του άρθρου 11 του ν. 4056/2012, που έχουν 
υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί µέχρι την εφαρµογή του παρόντος νόµου, 
θεωρούνται ως υποβληθείσες και ασκηθείσες εµπρόθεσµα και εξετάζονται σύµφωνα 
µε το άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 50 της Ενότητας Β΄ .    
 
 
Άρθρο 66 
Καταργούµενες διατάξεις 
 
Ι. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:  
 
Α. Ενότητα Α: 
 
1. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3399/2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π και 
άλλες διατάξεις» (Α΄255). 
 
2. Το άρθρο 18 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 
συναφείς διατάξεις» (Α΄24). 
 
3. Το άρθρο 23 του ν. 248/1914  «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και 
κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α΄110), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν. 2732/1999 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).  
 
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 και καθώς και το άρθρο 14α του ν.δ. 185/1973 
«Περί µέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α΄ 262), όπως η παράγραφος 3 του 
άρθρου 14 τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) 
και την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) και το άρθρο 14α 
προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3147/2003. 
 
5. Το από 12-5-1926 ν.δ «περί εµπορίου του οίνου και προστασίας της 
οινοπαραγωγής» (Α΄166), το από 10-9-1926 ν.δ «περί αναστολής ισχύος των 
άρθρων 8 και 13 του Ν.∆. 12 Μαίου 1926 “περί εµπορίου του οίνου κλπ”» (A’  300), 
το από 13-11-1927 ν.δ. «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.∆. 1) από 12 
Μαίου 1926 “περί εµπορίου του οίνου κλπ“ και 2) από 10-9-26 “περί αναστολής 
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ισχύος των άρθρων 8 και 13 του ν.δ. της 12-5-26 κλπ“» (Α΄ 272) και ο ν.  3501/1928 
«Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 13 Νοεµβρίου 1927 Ν.∆. “περί 
κυρώσεως και τροποποιήσεως των Ν.∆. 1) από 12 Μαίου 1926 “περί εµπορίου του 
οίνου κλπ“ και 2) από 10-9-26 “περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του 
Ν.∆. της 12-5-26 κλπ“».  
 
6. Τα άρθρα 3, 5, 6, 7 και 10 του α.ν. 787/1948 «Περί  συµπληρώσεως,  
τροποποιήσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων των περί φορολογίας της 
σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου, χαρουποσιροπίου, αµιλοσιροπίου, περι   
εµπορίου του οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής και περί φορολογίας του  
οίνου νόµων»  (Α΄ 240), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν.δ. 
3419/1955 (Α΄282) και το άρθρο 5 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.δ. 
3419/1955.  
 
7. Το ν.δ. 3419/1955 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ισχυουσών 
διατάξεων νόµων περί εµπορίας οίνων και προστασίας οινοπαραγωγής» (Α 282)  .   
 
8. Το άρθρο 7 παράγραφος 5 καθώς και τα άρθρα 12, 13  σηµείο α), 14 σηµεία β), 
15, 16 και 17 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της 
αµπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 427/1976 (Α 
230) και ισχύει µετέπειτα. 
 
9. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15  του ν. 396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και 
εµπορίας των οίνων» (Α΄198). 
 
10. Οι παράγραφοι 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄199), όπως οι παράγραφοι αυτές 
αναριθµήθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 (Α΄33) και οι παρ. 9, 
12 και 13 τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, µε την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 
3438/2006, το άρθρο 10 του ν. 3139/2003 (Α΄100) και την παρ. 20 του άρθρου 37 
του ν. 3066/2002 (Α΄252). 
 
11. Η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 228) 
 
12. Τα άρθρα 11, 13 και 29 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα 
εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ' αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, των επίσηµων 
ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρµόνιση της 
κτηνιατρικής νοµοθεσίας προς την υπ' αριθµ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (Α΄95).  
 
13. Το άρθρο 16 του π.δ. 211/2006 «Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του 
Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό  υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (Α΄211) 
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14. Το άρθρο 9 του π.δ. 215/2003 «Κανόνες που διέπουν την προστασία των 
χοίρων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.0.Κ., όπως τροποποιήθηκε µε 
τις Οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συµβουλίου και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και 
κατάργηση του Π.∆. 193/1995» (Α΄181). 
 
15. Το άρθρο 10 του π.δ. 216/2003 «"Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων", σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 
1999/74/Ε.Κ. του Συµβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής» (Α΄181). 
 
16. Το άρθρο 8 του π.δ. 374/2001 «"Προστασία των ζώων στα εκτροφεία", σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 98/58/Ε.Κ. του Συµβουλίου και σε εκτέλεση της 
Απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής» (Α΄251). 

17. Το άρθρο 13 του π.δ. 296/1997 «Ζωοτροφές ιδιαίτερης διατροφής, σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 93/74/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 95/10/ΕΚ και 
2008/38/ΕΚ της Επιτροπής» (Α΄ 212), όπως ο τίτλος αυτού αντικαταστάθηκε ως 
άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθ. 289706/5-8-2008 απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 
1690). 

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του β.δ. 497/1972 «Περί όρων και 
προϋποθέσεων καταψύξεως κρεάτων, σπλάχνων, ορνιθοειδών, θηραµάτων και 
προϊόντων µε βάση το κρέας» (Α΄146). 
 
19. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 και το άρθρου 11 του π.δ. 178/2005 
«Κανόνες υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή 
και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συµβουλίου και τα 
άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου.» (Α΄229). 
 

20. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του π.δ. 211/2006 «Συµπληρωµατικά µέτρα 
εκτέλεσης του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό  υγειονοµικών κανόνων 
σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο» (Α΄211). 

 
21. Το άρθρο 17 της αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας  «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων 
και ποτών και άλλες διατάξεις» (Β΄  2718). 
 
22. Το άρθρο 21 και το Παράρτηµα VI της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των 
Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 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» (Β΄1187).  
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23. Η αριθ. 10755/5-6-2006 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Ανάπτυξης «Εξουσιοδότηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. περί 
επιβολής χρηµατικών προστίµων και διαδικασία επιβολής χρηµατικών προστίµων 
της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 19 του 
άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 και 
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006» (Β΄727). 
 
24. Η αριθ. 286726/17-9-2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Αναπροσαρµογή 
των διοικητικών κυρώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 248/1914 (Α΄ 110), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα» (Β΄1247). 
 
25. Η αριθ.  381185/11-8-1994 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Κυρώσεις και 
διαδικασία υποβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των 
επεξεργασµένων µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών» (Β΄645), όπως το άρθρο 3 
αυτής τροποποιήθηκε µε την αριθ. 400778/28-11-2000 (Β΄1548) Υπουργική 
απόφαση και τις αριθ.287980/2-4-2008 (Β΄596) και 320108/19-8-2008 (Β΄1737) 
κοινές Υπουργικές αποφάσεις.  
 
26. Τα άρθρα 4,5 και 6 της υπ.αριθ. 357791/21-5-1999 απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Τηρούµενες θερµοκρασίες κατά τη µεταφορά 
ορισµένων οπωροκηπευτικών για νωπή κατανάλωση, από και προς ψυχόµενους 
χώρους» (Β΄1188), όπως η παρ. 5 του άρθρου 5 αυτής τροποποιήθηκε µε την αριθ.  
400754/22-11-2000 κοινή Υπουργική απόφαση (Β΄1511). 
 
 
27. Το άρθρο 10 της αριθ. 310617/01.09.2009 απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Τέλη για τη 
διενέργεια των επίσηµων ελέγχων ποιότητας και καταλληλότητας των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων φυτικής προέλευσης (Β΄ 1883).  
 
28. Η αριθ. 313312/25-1-1994 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 
Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού 
ελέγχου επί των νωπών  οπωροκηπευτικών» (Β΄52), όπως το άρθρο 3 αυτής 
τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 400754/22-11-2000 (Β΄1511), 287980/2-4-2008 (Β΄596) 
και 320108/19-8-2008  (Β΄1737) κοινές Υπουργικές αποφάσεις.  
 
29. Το άρθρο 11 της αριθ. 297286/5-8-2005 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εγκατάσταση 
συστήµατος δικτύου επιτήρησης της σήµανσης και καταγραφής των χοιροειδών και 
εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 21/2004 του Συµβουλίου» (Β΄ 1170). 
 
30. Το άρθρο 12 της αριθ. 263493/27-7-2004  απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
«Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του συστήµατος αναγνώρισης και 
καταγραφής των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 21/2004 του Συµβουλίου» (Β΄1253), όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. ιδ του άρθρου 2 της  αριθ. 134167/18-4-
2011 (Β΄823) όµοιας απόφασης. 
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31. Το άρθρο 9 της αριθ. 304382/22.11.2004  απόφασης του Υπουργού  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων 
εφαρµογής του προγράµµατος Τεχνητής Σπερµατέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισµού 
οίστρου (Σ/Ο) στα παραγωγικά ζώα της χώρας, καθώς και της διακίνησης του 
σπέρµατος στην Ελληνική Επικράτεια» (Β΄1755) . 

32. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6  περίπτ. β,  7 περίπτ. α, 8, 9 περίπτ. α και 10 του 
άρθρου 17 της αριθ. 314754/16-9-2009 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λήψη των αναγκαίων 
συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) του 
Συµβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 "για την προστασία των ζώων κατά 
τη µεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισµού 1255/1997" (µε 
εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35)»(Β΄2025). 

33. Η παρ. 1 του άρθρου 24 και τα άρθρα 28 και 29 της αριθ. 323306/13-09-2007 
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων «Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την 
εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) αριθµ. 178/2002 και αριθµ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της 
ασφάλειας και τους επίσηµους ελέγχους στις ζωοτροφές» (Β’ 1881). 
 
34. Το άρθρο 13 της αριθ. 263233/30-1-2008 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός τελών 
επίσηµων ελέγχων ζωοτροφών και τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 323306/2007 
απόφασης των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων» (Β’ 244). 
 
35. Το άρθρο 13 της αριθ. 340668/26-11-2008 απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
«Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 183/2005 και 
141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί καθορισµού των 
απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών» (Β’ 2422) όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 7 της αριθ. 285339/5-8-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’ 1354) . 
 
36.  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 καθώς και τα άρθρα  8, 9 και 11 της αριθ. 
326385/28-9-2009 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός των αναγκαίων 
συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του υπ’ αριθµ. 1831/2003 Κανονισµού 
(ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τις πρόσθετες ύλες που 
χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων» (Β’ 2103). 
 
37.  Το άρθρο 6 της αριθ. 155344/31-3-2011 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
«Συµπληρωµατικά αναγκαία µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 
767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών (L. 229/1) και τροποποίηση του 
Π.∆. 296/1997 (Α΄ 212)» (Β’ 985). 
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38.  Το άρθρο 4 της αριθ. 275751/3-8-2004 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μέτρα εφαρµογής 
Κανονισµού (ΕΚ) υπ΄αριθµ. 1234/2003 της Επιτροπής για την τροποποίηση των 
παραρτηµάτων I, IV και XI του Κανονισµού (ΕΚ)  υπ΄αριθµ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου και του Κανονισµού (ΕΚ) υπ΄αριθµ. 
1326/2001 όσον αφορά τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις 
ζωοτροφές» (Β’ 1276),  όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 1 της 
αριθ. 290710/29-5-2007 (Β’ 909) όµοιας απόφασης. 
 
39.  Τα άρθρα 4 και 5 της αριθ. 278787/21-6-2005 απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναγκαία 
συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών 1829/2003/ΕΚ και 
1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου» (Β’ 998). 
 
40. Το άρθρο 12 της αριθ. 276123/15-10-2003 απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας «Ανεπιθύµητες ουσίες στις ζωοτροφές, σε 
συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συµβουλίου και 2003/57/ΕΚ της επιτροπής» (Β’ 1607).  
 
41.  Το άρθρο 9 της αριθ. 283329/2-12-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
«Καθορισµός ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
2007/43/ΕΚ του Συµβουλίου» (Β΄ 1940). 
 
42. α) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τις 
διατάξεις της Ενότητας Α. 
β) Οι διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, εφόσον δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις 
του παρόντος ή µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται σε κανονιστικές πράξεις 
εκδιδόµενες στο πλαίσιο νοµοθετικών εξουσιοδοτήσεων του παρόντος νόµου. 
 
Β. Ενότητα Β:  
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12  και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4056/2012 (Α΄52).  
 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν. 2538/1997 (Α΄242). 
 
3. Η παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α΄8).  
 
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (Α΄66). 
 
5. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 400/1983 «Εφαρµογή των µέτρων    
καταπολέµησης της εχινοκοκκίασης - υδατίδωσης,   της λύσσας και άλλων 
ζωοανθρωπονόσων» (Α` 151).   
 
6. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 674/1977 (Α΄242). 
 
7.Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της 
Ενότητας Β. 
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ΙΙ.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται 
αναφορά στις ως άνω καταργούµενες διατάξεις, τόσο της Ενότητας Α, περί 
κυρώσεων, όσο και της Ενότητας Β, νοούνται οι ανάλογες διατάξεις του παρόντος 
νόµου.  
 
ΙΙΙ. Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών  κανονιστικών  πράξεων του 
παρόντος νόµου, εξακολουθούν να ισχύουν οι κείµενες διατάξεις.  
 
Άρθρο 67 
Παράρτηµα 
 
Στην Ενότητα Α του παρόντος νόµου, προσαρτάται  Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτού και έχει ως ακολούθως:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
 
 
Α. Μη ασφαλή τρόφιµα 
 
1. α) Τα τρόφιµα θεωρούνται ως µη ασφαλή,  όταν εκτιµάται ότι είναι: 

αα) Ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 
ββ) Επιβλαβή για την υγεία 

β) Προκειµένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι µη ασφαλές πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη: 

αα) οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίµου και οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιµες κάθε φορά στον καταναλωτή.  
ββ) οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή συµπεριλαµβανοµένων 
των πληροφοριών που παρέχονται στην ετικέτα, άλλες πληροφορίες που είναι 
διαθέσιµες στον καταναλωτή, σχετικά µε την αποφυγή συγκεκριµένων αρνητικών 
συνεπειών.  

γ) Στις περιπτώσεις κινδύνων για τους οποίους υφίσταται έλλειψη ενωσιακής ή 
εθνικής νοµοθεσίας περί ασφάλειας, τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει να 
βασίζονται στην αξιολόγηση των κινδύνων κατά περίπτωση 
 
2. Τρόφιµα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση: 
α) Η  έννοια του ακατάλληλου τροφίµου σχετίζεται µε τη µη αποδοχή του. 
β) Στην κατηγορία αυτή δύναται να καταταγούν: 

αα) Τρόφιµα που δεν µπορεί να γίνουν αποδεκτά για ανθρώπινη κατανάλωση, 
λόγω σήψης, αλλοίωσης ή αποσύνθεσης.  
ββ) Τρόφιµα που παρουσιάζουν µη αποδεκτούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες 
γγ) Τρόφιµα µε παρουσία ξένων σωµάτων ως προς τη φύση τους.  

 
3. Τρόφιµα επιβλαβή για την υγεία: 
α) Η έννοια του επιβλαβούς για την υγεία τροφίµου σχετίζεται µε την πιθανότητα 
πρόκλησης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία.  
 
β) Στην κατηγορία αυτή δύναται να καταταγούν: 

αα) τρόφιµα που περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς ή τοξίνες αυτών ή 
µορφές παρασίτων ή ιούς, µε υπέρβαση των νοµοθετηµένων ορίων – κριτηρίων 
ασφάλειας. 
ββ) τρόφιµα που περιέχουν χηµικές ουσίες, είτε φυσικά απαντώµενες, είτε ως 
πρόσθετες χηµικές ουσίες, είτε προκύπτουσες από τις µεθόδους παραγωγής, 
παρασκευής ή ως αποτέλεσµα µόλυνσης από το περιβάλλον σε συγκεντρώσεις 
που υπερβαίνουν τα ανώτατα νοµοθετηµένα όρια . 
γγ) τρόφιµα που παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων αντιβιοτικών, 
φυτοφαρµάκων, βαρέων µετάλλων κ.λ.π., καθώς και καταλοίπων µε ορµονική, 
θυρεοστατική, αναβολική δράση, που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ή υπάρχει 
παρουσία παρόµοιων ουσιών που είναι απαγορευµένες. 
δδ) τρόφιµα στα οποία η παρουσία ξένων  σωµάτων έχει άµεσες επιπτώσεις στην 
υγεία του καταναλωτή.   
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εε) τρόφιµα στα οποία διαπιστώνεται η µη δήλωση αλλεργιογόνων ουσιών/ 
τροφίµων που ή αποτελούν συστατικά τους ή βρίσκονται σε αυτά, λόγω 
διασταυρούµενης επιµόλυνσης.   
στστ) άλλα τρόφιµα, στα οποία διαπιστώνεται η µη αναγραφή υποχρεωτικών 
προειδοποιητικών   ενδείξεων που σχετίζονται µε την υγεία.  
ζζ) τρόφιµα που έχουν προκαλέσει επιβεβαιωµένη τροφιµογενή λοίµωξη ή/και 
τοξίνωση. 

 
Β. Μη κανονικά τρόφιµα  
 
Στην  κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα κατωτέρω τρόφιµα: 
α)  Νοθευµένα: Τρόφιµα στα οποία έχουν προστεθεί ύλες ενδεχοµένως ευτελέστερης 
αξίας για λόγους κερδοσκοπίας ή παραπλάνησης του καταναλωτή 
β) Μη κανονικά ως προς προδιαγραφές ποιότητας: Τρόφιµα των οποίων οι ποιοτικές 
προδιαγραφές, όπου αυτές καθορίζονται,  αποκλίνουν  από σχετικές εθνικές ή 
ενωσιακές διατάξεις. 
γ) Μη κανονικά ως προς την επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση: Τρόφιµα στα 
οποία υπάρχουν αποκλίσεις από τη σχετική εθνική και ενωσιακή  νοµοθεσία.      
                                
Γ. Μη ασφαλείς ζωοτροφές 
 
Οι ζωοτροφές θεωρούνται ως µη ασφαλείς, όσον αφορά τη χρήση για την οποία 
προορίζονται, όταν εκτιµάται ότι: 
α) έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, 
β)καθιστούν τα τρόφιµα που προέρχονται από τροφοπαραγωγικά ζώα µη ασφαλή 
για ανθρώπινη κατανάλωση. 
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Άρθρο 68 
Έναρξη Ισχύος 
 
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στα επί µέρους άρθρα αυτού.         
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