
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας με την επωνυμία 
«INTERMAR WORLD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς το Ελληνικό 
Δημόσιο  - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. 

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΑ δύο (02) Α3 φωτοτυπικών μηχανημά-
των Xerox Workcentre 7220 καθώς και ενός (01) 
ασπρόμαυρου εκτυπωτή Xerox Phaser 3330, όλα 
μεταχειρισμένα, για την ΑΕΝ/Μακεδονίας.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΩΡΟΛΟΓΑ 
Κυριακή δύο (02) σκαλών αλουμινίου μάρκας 
KRAUSE MULTI για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσ-
σαλονίκης.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΦΡΑΓΚΟ Πα-
ναγιώτη τριών (03) μεταχειρισμένων γραφείων 
για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «ΑΙ-
ΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΡΓΟΥ» εξοπλισμού γραφείων και συστημάτων 
ασφαλείας για το Λιμεναρχείο Ιερισσού.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το ΙΔΡΥΜΑ ΕΥ-
ΓΕΝΙΔΟΥ δεκαοχτώ (18) ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και οθονών για την ΑΕΝ/Κρήτης.

7 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2016 (L 084 και διορθ. L 057/2017, L 137/2017 και 
L 048/2021), σχετικά με τη δημιουργία εθνικού 
ηλεκτρονικού Μητρώου εμπορικών εκμεταλλεύ-
σεων πουλερικών.

8 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με 
το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη από τον Αρ-
χηγό στον Προϊστάμενο Κλάδου Πυροσβεστικών 
Επιχειρήσεων Επιτελείου ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ-
ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 3597/ 
15.09.2021 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4363). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας με την επωνυμία 

«INTERMAR WORLD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς το Ελ-

ληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής.  

 Με την από 19-11-2021 και υπό στοιχεία 146664 ΕΞ 
2021/ΥΠΟΙΚ 22-11-2021 απόφαση του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013 (Α’ 185), καθώς και των άρθρων 496, 
498 και 499 του ΑΚ, έγινε αποδεκτή η, από 31-5-2021 
επιστολή - πρόταση δωρεάς της υπό ειδική εκκαθάριση 
εταιρίας με την επωνυμία «INTERMAR WORLD ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 
προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία συνίσταται στην ανάληψη 
του κόστους αγοράς/κατασκευής ενός (01) φουσκωτού 
σκάφους τύπου MOSTRO Inflatable 6,40 μ., με δύο (2) 
εξωλέμβιους κινητήρες Mercury 115 HP, radar και σχε-
τικό σύστημα ανακρέμασης, το οποίο θα τοποθετηθεί 
επί του ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 050 «ΑΡΚΙΟΙ» του Κεντρικού Λι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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      Αριθμ. 1824/332840 (7) 
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 

2016 (L 084 και διορθ. L 057/2017, L 137/2017 και 

L 048/2021), σχετικά με τη δημιουργία εθνικού 

ηλεκτρονικού Μητρώου εμπορικών εκμεταλλεύ-

σεων πουλερικών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), 
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 78),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/429 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτί-
ου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων 
και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμέ-
νων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος 
για την υγεία των ζώων») (L 084 και διορθ. L 057/2017, 
L 137/2017 και L 048/2021).

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 
2019/2035 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2019, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες 
διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς 
και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερ-
σαίων ζώων και αυγών για επώαση (L 314 και διορθ. 
L 191/2020 και L 267/2020).

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπ’ αρ. 6310/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκο-
γλου» (Β’ 4190).

7. Την από 19/11/2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Με την απόφαση αυτή θεσπίζεται εθνικό Μητρώο 
εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών, το οποίο 
τηρείται ηλεκτρονικά στο υποσύστημα «Πουλερικά», 
που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό στο Ολοκλη-
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.-
Κτηνιατρικής) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) (εφεξής «ηλεκτρονικό Μητρώο»), σε 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 101 και της περ. δ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 269 του Κανονισμού (EE) 2016/429 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 9ης Μαρτίου 2016 (L 084 και διορθ. L 057/2017, 
L 137/2017 και L 048/2021). Στο ηλεκτρονικό Μητρώο 
ενσωματώνεται το Μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 7 του 
π.δ. 216/2003 (Α’ 181).

2. Στο ηλεκτρονικό Μητρώο εγγράφονται οι εμπορικές 
εκμεταλλεύσεις πουλερικών, όπως αυτές ορίζονται στην 
περ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 33/2008 (Α’ 59) και αναφέ-
ρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές

1. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων και η Διεύθυνση 
Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών 
Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδιες αρχές για:

α) την τήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού Μη-
τρώου και

β) τη σύνταξη και επικαιροποίηση των τεχνικών προ-
διαγραφών του ηλεκτρονικού Μητρώου, καθώς και για 
τον έλεγχο καλής λειτουργίας αυτού, σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:

α) τη συνεχή λειτουργία, τεχνική υποστήριξη, διαχεί-
ριση, συντήρηση, αναβάθμιση, τροποποίηση και προ-
στασία του ηλεκτρονικού Μητρώου,

β) τη διάθεση του απαραίτητου εξειδικευμένου προ-
σωπικού για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου, 
ιδίως υπεύθυνων εφαρμογών και τεχνικών,

γ) τη διαχείριση των χρηστών του ηλεκτρονικού Μη-
τρώου, 

δ) τη διαλειτουργικότητα με άλλα ηλεκτρονικά συστή-
ματα,

ε) την υποχρέωση τήρησης ιστορικότητας, ώστε τα 
στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο 
να είναι διαθέσιμα για έλεγχο για τουλάχιστον τρία (3) 
έτη και

στ) την ανάπτυξη, διαχείριση και παροχή των ψηφια-
κών υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 3.

3. Οι κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών και Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων είναι αρμόδιες για:

α) την εγγραφή στο ηλεκτρονικό Μητρώο των εμπο-
ρικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών χωρικής τους αρ-
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μοδιότητας, καθώς και για τη διαρκή ενημέρωση αυτού 
με τις πληροφορίες που ορίζονται στις παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 3 και

β) τη χορήγηση κωδικών αριθμών στις εκμεταλλεύσεις 
της περ. α’, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες 
ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 3
Διαδικασία εγγραφής και περιεχόμενο του 
ηλεκτρονικού Μητρώου

1. Μετά την περάτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων 
και είτε πριν τη γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (Α’ 75), 
και όπου αυτός τυγχάνει εφαρμογής, είτε πριν την πρώτη 
είσοδο ζωικού κεφαλαίου, οι ιδιοκτήτες των εμπορικών 
εκμεταλλεύσεων πουλερικών της παρ. 2 του άρθρου 
1 υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο, η 
οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 3 του παρό-
ντος άρθρου. Όταν η εμπορική εκμετάλλευση διαθέτει 
ήδη κωδικό αριθμό του παραρτήματος βάσει ειδικών 
διατάξεων, ο κωδικός αριθμός αυτός και η ημερομηνία 
χορήγησής του αναγράφονται από τους ιδιοκτήτες στην 
ανωτέρω αίτηση. Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει 
τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων υποχρε-
ούνται να ενημερώνουν τις ίδιες αρμόδιες αρχές για 
οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών της παρ. 3 
του παρόντος άρθρου, μέσα σε χρονικό διάστημα επτά 
(7) ημερών από τη μεταβολή τους. Η υποχρέωση ενη-
μέρωσης του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την 
προσωρινή ή οριστική παύση της δραστηριότητας.

2. Μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου πληρότητας 
και ορθότητας των στοιχείων της αίτησης της παρ 1, οι 
αρχές της παρ. 3 του άρθρου 2 καταχωρίζουν τις εμπο-
ρικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 στο ηλεκτρονικό Μητρώο. Οι εκμεταλλεύσεις 
αυτές εγγράφονται στο ανωτέρω Μητρώο με ένα κω-
δικό αριθμό ανά παραγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα 
με το παράρτημα. Ο κωδικός αυτός αντικαθιστά τυχόν 
παλαιότερους κωδικούς (διακριτικούς) αριθμούς με δι-
αφορετικό μορφότυπο και χορηγείται από τις ανωτέρω 
αρχές με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό Μητρώο, εκτός 
των περιπτώσεων που προβλέπεται άλλη διαδικασία 
χορήγησής του βάσει ειδικών διατάξεων.

3. Το ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει για κάθε κα-
ταχωρισμένη εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον τύπο και τη δυναμικότητά της,
β) τον κωδικό αριθμό της, σύμφωνα με το παράρτημα, 

και την ημερομηνία χορήγησης αυτού, 
γ) την τοποθεσία της, ιδίως το Νομό, Π.Ε., Δήμο και 

γεωγραφικές συντεταγμένες,
δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της,
ε) την παραγωγική κατεύθυνση, τη μέθοδο εκτροφής, 

την εποχικότητα της δραστηριότητας, το είδος και την 
κατηγορία των πουλερικών,

στ) το είδος προσώπου (φυσικό ή νομικό), την επω-
νυμία ή το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ, τη διεύθυνση και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη, καθώς και τα 
στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο,

ζ) στοιχεία για τους θαλάμους, ιδίως το συνολικό αριθ-
μό, τη δυναμικότητα ανά θάλαμο, την επιφάνεια ανά 
θάλαμο και τον κωδικό κάθε θαλάμου σύμφωνα με το 
σημείο Β του παραρτήματος και

η) τις τυχόν συστεγαζόμενες παραγωγικές κατευθύν-
σεις σε διαφορετικούς θαλάμους που λαμβάνουν χωρι-
στό κωδικό αριθμό σύμφωνα με το παράρτημα.

4. Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3, το ηλεκτρονικό 
Μητρώο περιλαμβάνει για κάθε καταχωρισμένη εμπο-
ρική εκμετάλλευση πουλερικών και επιπλέον πεδία για 
την καταγραφή:

α) της ημερομηνίας προσωρινής ή οριστικής παύσης 
της δραστηριότητας, 

β) πληροφοριών υγειονομικού χαρακτήρα,
γ) πληροφοριών σχετικά με την είσοδο και έξοδο που-

λερικών ή αυγών επώασης και
δ) στοιχείων που αφορούν στους επίσημους κτηνια-

τρικούς ελέγχους, στα ευρήματα αυτών και στις τυχόν 
επιβαλλόμενες κυρώσεις.

5. Για τη δήλωση από τους ιδιοκτήτες πληροφοριών 
της παρ. 3 και των περ. α’ έως γ’ της παρ. 4, δύναται να δη-
μιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες, τις οποίες αναπτύσ-
σει, διαχειρίζεται και παρέχει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) η αρμόδια 
αρχή της παρ. 2 του άρθρου 2, σε συνεργασία με την 
αρμόδια αρχή της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Οι υπηρεσίες 
αυτές ενσωματώνουν και αντικαθιστούν υφιστάμενες 
ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευόμε-
νων φορέων του, στις οποίες ήδη δηλώνεται μέρος των 
ανωτέρω πληροφοριών για άλλους σκοπούς, με στόχο 
τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφι-
ακής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, το οποίο 
καλύπτει ταυτόχρονα το σύνολο των απαιτήσεων των 
κεντρικών αρμόδιων αρχών του ΥΠΑΑΤ για τις εμπορι-
κές εκμεταλλεύσεις πουλερικών. Οι ανωτέρω ψηφιακές 
υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό Μητρώο διασυνδέονται με 
πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου 
τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184).

6. Ειδικά σε ό,τι αφορά το πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΡΤΕΜΙΣ» και τη δήλωση στοιχείων από τις επιχειρή-
σεις στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 1618/162339/22-06-2021 
(Β’ 2734) απόφασης, ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, υπό την επο-
πτεία των αρμόδιων αρχών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
2 και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5, οφείλει 
να διασφαλίσει ότι το σύστημα αυτό:

α) διαλειτουργεί με το ηλεκτρονικό Μητρώο,
β) επιτρέπει τη δήλωση στοιχείων μόνο για τις εκμε-

ταλλεύσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ηλεκτρονικό 
Μητρώο,

γ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την υποχρέωση εγ-
γραφής των εκμεταλλεύσεων στο ηλεκτρονικό Μητρώο 
και για την επικαιροποίηση των πληροφοριών που είναι 
καταχωρισμένες σε αυτό,
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δ) συλλέγει τις πληροφορίες της περ. γ’ της παρ. 4 που 
είναι απαραίτητες για τους ελέγχους και την εποπτεία 
που ασκούν οι αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρ-
θρου 2,

ε) αποστέλλει τις πληροφορίες της περ. δ’ στο ηλεκτρο-
νικό Μητρώο μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και

στ) διασταυρώνει με το ηλεκτρονικό Μητρώο την ορ-
θότητα των στοιχείων.

7. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θίγουν τις δι-
ατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με: 

α) την ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικών εγκα-
ταστάσεων,

β) τη χορήγηση εγκρίσεων ή βεβαιώσεων σε συγκε-
κριμένες κατηγορίες εκμεταλλεύσεων πουλερικών στο 
πλαίσιο ειδικών απαιτήσεων για την υγεία και την προ-
στασία των ζώων και

γ) τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώ-
αση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος σε εφαρ-
μογή του κανονισμού (ΕΚ) 617/2008.

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις 
της παρούσας, επιβάλλονται τα διοικητικά μέτρα συμ-
μόρφωσης του άρθρου 13 και οι σχετικές διοικητικές 
κυρώσεις της περ.  δ’ της παρ.  2 του άρθρου 23 του 
ν. 4235/2014 (Α’ 32) και εφαρμόζονται οι διαδικασίες του 
ίδιου νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κανονισμού 
(EE) 2016/429.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων, οι 
οποίες ασκούσαν δραστηριότητα πριν την έναρξη λει-
τουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, υποβάλλουν αί-
τηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο ή μεριμνούν 
για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους σε αυτό, κατά 
περίπτωση, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από τη 
δημοσίευση της παρούσας. Ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις 
ωοπαραγωγών ορνίθων, τα αναθρεπτήρια πουλερικών 
και τα εκκολαπτήρια, οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τις 
εγγράψουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο 
ηλεκτρονικό Μητρώο, κατά περίπτωση, πριν την έναρξη 
λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕ-
ΜΙΣ» κατά την υπ’ αρ. 1618/162339/22-6-2021 απόφαση.

2. Με τη δημιουργία νέας ψηφιακής υπηρεσίας για 
τις εκμεταλλεύσεις ωοπαραγωγών ορνίθων σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 3, διακόπτεται η λειτουργία 
του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ» για τη δή-
λωση στοιχείων από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 
υπ’ αρ. 1618/162339/22-06-2021 (Β’ 2734) απόφασης. Τα 
στοιχεία αυτά δηλώνονται στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, 
η οποία ενσωματώνει πλήρως τις απαιτήσεις της ανωτέ-
ρω απόφασης, συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες για 
τους ελέγχους και την εποπτεία που ασκούν οι αρμόδιες 
αρχές στον τομέα της εμπορίας αυγών κατανάλωσης και 
τις αποστέλλει μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τις 21 Απριλίου 
2021, σύμφωνα με το άρθρο 283 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/429.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Α. Οι κωδικοί αριθμοί των εμπορικών εκμεταλλεύσε-
ων πουλερικών που εγγράφονται στο ηλεκτρονικό Μη-
τρώο, ανάλογα με τον τύπο της εκμετάλλευσης και την 
παραγωγική κατεύθυνση των πουλερικών, έχουν τους 
ακόλουθους μορφότυπους:

1) Εκμεταλλεύσεις πουλερικών ωοπαραγωγής
α) Όρνιθες
Ο κωδικός έχει τον μορφότυπο που καθορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του π.δ. 216/2003 (Α’ 181), 
όπως ισχύει.

β) Λοιπά πουλερικά
Ο κωδικός αποτελείται από:
αα) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
ββ) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται 

σύμφωνα με την απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής 
(EE L 59, 5.3.2005, σ. 40),

γγ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PEGG»,
δδ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο 

εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PEGG001
2) Εκμεταλλεύσεις πουλερικών κρεοπαραγωγής (πά-

χυνσης)
Ο κωδικός αποτελείται από:
α) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται 

σύμφωνα με την απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής,
γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PFAT»,
δ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο 

εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PFAT001
3) Εκκολαπτήρια πουλερικών
Ο κωδικός έχει τον μορφότυπο που καθορίζεται στο 

άρθρο 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 (Β’ 3091) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.

Παράδειγμα: ΕL567
4) Εκμεταλλεύσεις πουλερικών αναπαραγωγής (επι-

λογής και πολλαπλασιασμού)
Ο κωδικός έχει το μορφότυπο που καθορίζεται στο 

άρθρο 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 απόφασης, 
όπως ισχύει.

Παράδειγμα: ΕL285
5) Αναθρεπτήρια πουλερικών
Ο κωδικός αποτελείται από:
α) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται 

σύμφωνα με την απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής,
γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PREAR»,
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δ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο 
εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».

Παράδειγμα: EL01PREAR001
6) Εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης για εμπορία 

ως οικόσιτα
Ο κωδικός αποτελείται από:
α) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται 

σύμφωνα με την απόφαση υπό στοιχεία 2005/176/ΕΚ 
της Επιτροπής,

γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PBACK»,
δ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο 

εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PBACK001
7) Εκτροφεία πτερωτών θηραμάτων για εμπλουτισμό
Ο κωδικός αποτελείται από:
α) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται 

σύμφωνα με την απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής,
γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PGAME»,
δ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο 

εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PGAME001
Β. Οι κωδικοί των θαλάμων της περ. ζ’ της παρ. 3 του 

άρθρου 3 είναι αύξοντες αριθμοί (1, 2, 3 κοκ). Πλησίον 
της εισόδου κάθε θαλάμου αναγράφεται με ευδιάκριτο 
και ευανάγνωστο τρόπο ο κωδικός αριθμός της εκμετάλ-
λευσης ακολουθούμενος από τον κωδικό του θαλάμου.

Παράδειγμα: EL01PEGG001/1, EL01PEGG001/2, … 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ι

      Αριθμ. 65408 οικ. Φ.109.1 (8)
    Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών 

με το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη από τον 

Αρχηγό στον Προϊστάμενο Κλάδου Πυροσβεστι-

κών Επιχειρήσεων Επιτελείου ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣ-

ΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4662/2020 «Εθνι-

κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπι-
σης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθε-
λοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα (π.δ 63/2005 «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» - Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

2. Την υπό στοιχεία 6322/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/23-11-2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δη-
μοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται 
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα «Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας» τόσο για το τρέχον έτος όσο και 
για τα επόμενα έτη, καθόσον ρυθμίζονται θέματα διοικη-
τικού χαρακτήρα που αφορούν το θεσμό του Εθελοντή 
Πυροσβέστη.

3. Την υφιστάμενη ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη 
και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβε-
στικού Σώματος και η ταχεία διεκπεραίωση των υπηρε-
σιακών θεμάτων που χειρίζονται αυτές, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο Κλάδου Πυροσβε-

στικών Επιχειρήσεων Επιτελείου Α.Π.Σ. τις κάτωθι αρμο-
διότητες του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά 
με το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη:

α) Απόφαση μετακίνησης Εθελοντών Πυροσβεστών 
σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική 
Υπηρεσία (παρ. 5 άρθρου 22 του ν. 4029/2011 (Α’ 245).

β) Απόφαση προαγωγής Εθελοντών Πυροσβεστών 
(άρθρο 23 του ν. 4029/2011 (Α’ 245).

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Με την παρούσα καταργείται η υπό στοιχεία 45851 
οικ. Φ.109.1/10-08-2016 (Β’ 2603) όμοια.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2021 

Ο Αρχηγός 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
    Στην υπ’ αρ. 3597/15.09.2021 απόφαση του Υφυπουρ-

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4363), 
για τον Καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του υπο-
Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο 
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γεωργικό τομέα - Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από 
τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ), 
διορθώνεται όπου αναφέρεται το εσφαλμένο, στα: 

- έχοντας υπόψη το 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
στο ορθό: α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) αντίστοιχα, 
και 

- στις υποδιαιρέσεις των άρθρων (περιπτώσεις εντός 
παραγράφων): το 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 
12), 13), 14), 15), 

στο ορθό: α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), 
ιδ), ιε) αντίστοιχα. 

(Από το   Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




