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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 120
Τροποποίηση του π.δ. 28/2009 «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας
και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη
και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των
υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της
Επιτροπής της Ε.Ε.» (Α’ 46), όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως η
παρ. 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως
της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α’ 110),
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του
α.ν. της 23/24-1-1936 (Α ’47) και συμπληρώθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2637/1998 (Α’ 200).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
2. α) Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 37).
β) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160). Δ
3. Την αριθ. 2429/119958/6-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου». (Β’ 3901).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις αριθ. 138/2016 και 191/2018 γνωμοδοτήσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση
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των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 28/2009 (Α’ 46),
όπως ισχύει
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 28/2009
προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) οι ορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4282/2014
(Α΄ 182)».
2. Το άρθρο 4 του π.δ. 28/2009, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 4
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου)
Αδειοδότηση επιχειρήσεων παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
και εγκαταστάσεων μεταποίησης
1. Απαγορεύεται η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας από τις εκμεταλλεύσεις των
επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
που δεν έχουν λάβει:
α) κτηνιατρική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 5 ή
β) θετική εισήγηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή
ημιεντατικής μορφής, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 21 ή την περίπτωση β’ της παρ. 1 του
άρθρου 22 του ν. 4282/2014, κατά περίπτωση.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ είναι δυνατόν να
καλύπτουν πολλές εκμεταλλεύσεις της ίδιας ή διαφορετικών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που καλλιεργούν μαλάκια σε ένα χώρο
καλλιέργειας μαλακίων.
Στα κέντρα αποστολής, στα κέντρα καθαρισμού ή σε
παρόμοιες επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε μια περιοχή
καλλιέργειας μαλακίων χορηγείται ξεχωριστή κτηνιατρική άδεια.
2. Κάθε εγκατάσταση μεταποίησης όπου γίνεται η θανάτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς ελέγχου
ασθενειών, σύμφωνα με το άρθρο 31, υποχρεούται να
λαμβάνει κτηνιατρική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 5.
3. Σε κάθε εκμετάλλευση επιχείρησης παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που έχει λάβει την κτηνιατρική άδεια του παρόντος διατάγματος ή, αν πρό-
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κειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
του ν. 4282/2014, χορηγείται ένας μοναδικός κωδικός
αριθμός, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6. Κάθε
εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας (μεταποίησης)
που έχει λάβει την κτηνιατρική άδεια του παρόντος διατάγματος, καταγράφεται σε ειδικό Μητρώο, σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 6.
4. Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1, η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία
υποχρεούται να καταχωρεί σε μητρώο τα στοιχεία:
α) εγκαταστάσεων που δεν είναι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αλλά στις οποίες
διατηρούνται υδρόβια ζώα που δεν προορίζονται για
διάθεση στην αγορά,
β) εγκαταστάσεων ψυχαγωγικής αλιείας,
γ) επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που διαθέτουν στην αγορά ζώα υδατοκαλλιέργειας
αποκλειστικά και μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση κατά
τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου
1 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση, τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση
της εν λόγω εγκατάστασης ή εγκατάστασης ψυχαγωγικής
αλιείας ή επιχείρησης, καθώς και τον κίνδυνο διάδοσης
ασθενειών των υδρόβιων ζώων σε άλλους πληθυσμούς
υδρόβιων ζώων ως αποτέλεσμα της λειτουργίας τους.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του
παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία
ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 882/2004 (ΕΕ L 165) και τα άρθρα 13, 14 και 35
του ν. 4235/2014 (Α’32)».
3. Το άρθρο 5 του π.δ. 28/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του
Συμβουλίου) Όροι κτηνιατρικής αδειοδότησης
1. Οι κτηνιατρικές άδειες, οι οποίες προβλέπονται στις
παραγράφους 1 περίπτωση α’ και 2 του άρθρου 4 και,
αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας, εντατικής
ή ημιεντατικής μορφής, η θετική εισήγηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με την
περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 ή την περίπτωση
β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4282/2014, κατά περίπτωση, χορηγούνται μόνον αν η εκμετάλλευση της επιχείρησης ^παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή η
εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας (μεταποίησης):
α) ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις των άρθρων 8,
9 και 10,
β) εφαρμόζει ένα σύστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο να αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται αυτές οι σχετικές
απαιτήσεις και
γ) παραμένει υπό την εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, οι οποίες εκτελούν τα καθήκοντα
που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 52.
Ο υπεύθυνος της επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, οποιασδήποτε μορφής ή της
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εγκεκριμένης εγκατάστασης επεξεργασίας (μεταποίησης) παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στο παράρτημα II του άρθρου 60, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά
πόσο πληρούνται οι κτηνιατρικοί όροι αδειοδότησης.
2. α) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που δεν έχουν λάβει την
άδεια της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 4, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια κτηνιατρική
υπηρεσία της έδρας τους, αίτηση για τη χορήγηση της
κτηνιατρικής άδειας. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο
δικαιολογητικών ως κατωτέρω:
αα) πληροφορίες, σύμφωνα με το παράρτημα II του
άρθρου 60,
ββ) τεχνική περιγραφή του συστήματος ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8,
γγ) τεχνική περιγραφή του συστήματος ορθής υγιεινής
πρακτικής, σύμφωνα με το άρθρο 9,
δδ) τεχνική περιγραφή του συστήματος εποπτείας της
υγείας των ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 10 (πρόγραμμα
αυτοελέγχου ασθενειών) και ευρήματα από την εφαρμογή του στην εκμετάλλευση.
β) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής
μορφής, που δεν έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας του ν. 4282/2014, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 ή 22
του ν. 4282/2014, κατά περίπτωση. Ως προς τον έλεγχο
τήρησης των υγειονομικών απαιτήσεων του παρόντος,
η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων αα’, ββ’, γγ’ και δδ’ της περίπτωσης α’.
3. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (μεταποίησης) ζώων υδατοκαλλιέργειας για την παραγωγή
τροφίμων, προκειμένου να λάβουν κτηνιατρική άδεια
για τη θανάτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς
ελέγχου ασθενειών, σύμφωνα με το άρθρο 31, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια κτηνιατρική
υπηρεσία της έδρας τους. Η αίτηση συνοδεύεται από
φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις αα’, ββ’, και γγ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 και εξετάζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις είναι
εγκεκριμένες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 (ΕΕ L 139).
4. α) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της κτηνιατρικής
άδειας των παρ. 1 περίπτωση α’ και 2 του άρθρου 4 ή της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ν. 4282/2014 καθώς
και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, ελέγχονται
και αξιολογούνται, ως προς τις υγειονομικές απαιτήσεις
του παρόντος διατάγματος, από τριμελή επιτροπή που
συνιστάται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή στην
οικεία Περιφέρεια με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από:
αα) τον ιεραρχικά ανώτερο κτηνίατρο της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, ως
πρόεδρο,
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ββ) έναν κτηνίατρο από τις ως άνω υπηρεσίες, με τον
αναπληρωτή του και
γγ) ένα κτηνίατρο με εμπειρία σε θέματα παθολογίας
υδρόβιων οργανισμών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από αίτημα προς
αυτήν, με τον αναπληρωτή του.
β) Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι η εξέταση της
πληρότητας και καταλληλότητας των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών, η διενέργεια αυτοψίας στις εκμεταλλεύσεις των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας οποιασδήποτε μορφής ή στην εγκατάσταση επεξεργασίας, προς διαπίστωση της τήρησης ή μη
των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος διατάγματος
και τέλος, η σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης αξιολόγησης και γνωμοδότησης, με την οποία εισηγείται προς
την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ή, αν πρόκειται για
μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής
μορφής του ν. 4282/2014, προς τη Διεύθυνση Αγροτικών
Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη
χορήγηση ή μη της αιτούμενης κτηνιατρικής άδειας ή
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αντίστοιχα και τα τυχόν
ληπτέα διορθωτικά μέτρα.
γ) Η γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής μαζί με
τα ληπτέα διορθωτικά μέτρα, εκδίδεται και κοινοποιείται
εγγράφως στον ενδιαφερόμενο:
αα) εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την
υποβολή της σχετικής αίτησης ή
ββ) αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής του ν. 4282/2014, εντός
τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη διαβίβαση του
φακέλου από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την αξιολόγηση του σε σχέση με
τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Στην περίπτωση αυτή, αν η γνωμοδότηση της επιτροπής είναι θετική,
μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014. Όταν η προθεσμία για τη διενέργεια αυτοψίας που προβλέπεται στις
ίδιες ως άνω διατάξεις παρέρχεται άπρακτη, η υποχρέωση διενέργειας της για τον έλεγχο τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος διατηρείται και η αυτοψία
διενεργείται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των
τριών (3) μηνών από την άπρακτη παρέλευση αυτής.
5. Όταν οι υπό αδειοδότηση εκμεταλλεύσεις επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας οποιασδήποτε μορφής ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας (μεταποίησης) δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρ. 1
ή όταν η αδειοδοτούμενη δραστηριότητα αναμένεται
να οδηγήσει σε απαράδεκτο κίνδυνο διάδοσης ασθενειών σε εκμεταλλεύσεις, χώρους καλλιέργειας μαλακίων
ή αποθέματα άγριων υδρόβιων ζώων στις γειτονικές
περιοχές, η τριμελής επιτροπή της παρ. 4 διατυπώνει
έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες,
τάσσοντας χρόνο συμμόρφωσης (3) μηνών που μπορεί
να παραταθεί για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η συνολική
διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6) μήνες.
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Αν στο διάστημα των έξι (6) μηνών δεν επιτευχτεί συμμόρφωση, η ως άνω επιτροπή γνωμοδοτεί αρνητικά για
τη χορήγηση της αιτούμενης κτηνιατρικής άδειας ή της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ν. 4282/2014 και η
γνωμοδότηση αυτή κοινοποιείται με αποδεικτικό παραλαβής στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών να εκθέσει τις απόψεις του
επ’ αυτής. Πριν ληφθεί απόφαση για την οριστική απόρριψη της αίτησης χορήγησης της κτηνιατρικής άδειας ή
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ν. 4282/2014,
πρέπει να εξεταστούν όλα τα πιθανά μέτρα άμβλυνσης
του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής
χωροθέτησης της εν λόγω δραστηριότητας.
6. α) Η κτηνιατρική άδεια των παρ. 1 περίπτωση α’ και
2 του άρθρου 4 ισχύει για αόριστη χρονική διάρκεια,
εφόσον πληρούνται οι κτηνιατρικοί όροι της παρ. 1 και
χορηγείται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας
κτηνιατρικής υπηρεσίας.
Με μέριμνα της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας, η
κτηνιατρική άδεια αποστέλλεται στην Διεύθυνση Υγείας
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, για τη χορήγηση κωδικού αριθμού, σύμφωνα
με το άρθρο 6.
β) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής του ν. 4282/2014, η θετική
εισήγηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρ.
2 του άρθρου 21 ή την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4282/2014, κατά περίπτωση, ισχύει για
αόριστη χρονική διάρκεια, με την επιφύλαξη της παρ.
4 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου, εφόσον πληρούνται
οι κτηνιατρικοί όροι της παρ. 1 και ο κωδικός αριθμός
του άρθρου 6 χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία
που περιγράφεται στο ίδιο άρθρο, γ) Όταν επέρχονται
μεταβολές που επηρεάζουν τους κτηνιατρικούς όρους
αδειοδότησης της παρ. 1, όπως ενδεικτικά και υπό
προϋποθέσεις μεταβολές στα εκτρεφόμενα είδη ζώων
υδατοκαλλιέργειας, στη δυναμικότητα και στη χωροθέτηση της εκμετάλλευσης, αυτές γνωστοποιούνται
από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή, αν πρόκειται για
μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής
μορφής, από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία, προκειμένου αυτή να αποφασίσει
αν απαιτείται ή μη η τροποποίηση ή η χορήγηση νέας
κτηνιατρικής άδειας ή η έκδοση θετικής εισήγησης για
τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, με ή χωρίς
τη διενέργεια νέας αυτοψίας. Ειδικά για την κτηνιατρική
άδεια, οι μεταβολές γνωστοποιούνται εντός τριάντα (30)
ημερών αφότου επέλθουν και, εφόσον δεν απαιτείται
τροποποίηση ή εκ νέου χορήγηση της, η αρμόδια αρχή
για την έκδοση της ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση
Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου αυτή να ενημερώσει το
Μητρώο της παρ. 1 του άρθρου 6.
δ) Όταν επέρχονται μεταβολές των στοιχείων της ταυτότητας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επιχείρησης, αυτές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή για την
έκδοση της κτηνιατρικής άδειας ή της άδειας ίδρυσης και
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λειτουργίας, κατά περίπτωση, και ενημερώνεται σχετικά
η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικά για την κτηνιατρική άδεια, οι μεταβολές γνωστοποιούνται εντός τριάντα
(30) ημερών αφότου επέλθουν, προκειμένου η αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία να προβεί στην τροποποίηση της.
Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση γίνεται δεκτή, προκειμένου να τροποποιηθεί η κτηνιατρική άδεια, επιβάλλονται
όμως οι κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 περίπτ. δ’ αριθ.
2 του ν. 4235/2014.
7. Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο όταν μία ή περισσότερες
από τις διατάξεις αυτές δεν τηρούνται. Τηρεί φάκελο με
πλήρη στοιχεία για κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή εγκεκριμένη εγκατάσταση
επεξεργασίας (μεταποίησης), τον οποίο ενημερώνει σχετικά με κάθε αλλαγή και με τα αντίγραφα των εκθέσεων
των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων που διεξάγει».
4. Το άρθρο 6 του π.δ. 28/2009, τροποποιείται ως εξής:
Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, στις εκμεταλλεύσεις των οποίων χορηγείται
κτηνιατρική άδεια, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
5 καθώς και όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής
στις εκμεταλλεύσεις των οποίων χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4282/2014, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 20 αυτού, καταγράφονται σε ειδικό Μητρώο, που τηρείται ηλεκτρονικώς για
το σκοπό αυτό, από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Μητρώο, το οποίο καταρτίζεται,
ενημερώνεται και καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό με
ηλεκτρονικό τρόπο, περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο μέρος Ι του παραρτήματος II του άρθρου 60.
Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγείας
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, στις ανωτέρω επιχειρήσεις χορηγείται ξεχωριστός κωδικός αριθμός ανά εκμετάλλευση, ο οποίος
κοινοποιείται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και
κατά περίπτωση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από:
α) Το λογότυπο της χώρας GR.
β) Τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται στην
απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.
γ) Το χαρακτηριστικό πρόθεμα FISH ή MOL ή ARTH,
ανάλογα αν τα εκτρεφόμενα είδη είναι ιχθύες ή μαλάκια
ή αρθρόποδα, αντίστοιχα.
δ) Τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης της επιχείρησης
στο ειδικό Μητρώο, αποτελούμενο από τέσσερις αριθμούς (0000).
2. Στις περιπτώσεις που για περισσότερες της μίας εκμεταλλεύσεις της ίδιας ή διαφορετικών επιχειρήσεων
παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που καλλιεργούν μαλάκια σε έναν χώρο καλλιέργειας μαλακίων
έχει χορηγηθεί μία κτηνιατρική άδεια ή μία θετική εισήγηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
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ν. 4282/2014, σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 4 του
παρόντος διατάγματος, είναι δυνατή η χορήγηση είτε
ξεχωριστών κωδικών αριθμών για κάθε εκμετάλλευση,
είτε ενός κωδικού αριθμού για το σύνολο αυτών των
εκμεταλλεύσεων.
3. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας (μεταποίησης)
ζώων υδατοκαλλιέργειας για την παραγωγή τροφίμων
που λαμβάνουν την κτηνιατρική άδεια, σύμφωνα με την
περίπτωση α’ της παρ. 6 του άρθρου 5, καταγράφονται
σε ειδικό Μητρώο, που τηρείται ηλεκτρονικώς για το
σκοπό αυτό, από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Μητρώο, το οποίο καταρτίζεται,
ενημερώνεται και καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό με
ηλεκτρονικό τρόπο, περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο μέρος II του παραρτήματος II του άρθρου 60.
Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγείας
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, στον κωδικό αριθμό που έχει λάβει κάθε εγκεκριμένη στα πλαίσια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004 εγκατάσταση μεταποίησης προστίθεται
η ένδειξη «Εγκεκριμένη σύμφωνα και με το άρθρο 5 της
οδηγίας 2006/88/ΕΚ».
5. Το άρθρο 9 του π.δ. 28/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου)
Ορθή υγιεινή πρακτική
«Οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης
υποχρεούνται να εφαρμόζουν ορθές υγιεινές πρακτικές,
κατάλληλες για τη σχετική δραστηριότητα, με σκοπό
την πρόληψη της εισαγωγής και της διάδοσης ασθενειών».
6. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του
π.δ. 28/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «β) την ενεργητική
ή/και τη στοχευμένη επιτήρηση από μέρους των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών ή άλλων φορέων, υπό
την εποπτεία των αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών».
7. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 28/2009 καταργείται.
8. Το άρθρο 15 του π.δ. 28/2009 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 η λέξη
«εγκατάσταση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εκμετάλλευση».
β) Η παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση β’ της παρ. 1,
είναι δυνατόν να επιτρέπεται η διάθεση τους στην αγορά,
βάσει αξιολόγησης του κινδύνου, υπό τον όρο ότι τα ζώα
αυτά προέρχονται από τμήμα της εκμετάλλευσης ή της
περιοχής καλλιέργειας μαλακίων που είναι επιδημιολογικά ανεξάρτητο από την επιδημιολογική μονάδα όπου
σημειώθηκε η αυξημένη θνησιμότητα.
Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του προϊσταμένου
της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας, μετά από αίτηση
του υπευθύνου της εκμετάλλευσης, συγκροτείται τριμελής επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της, σύμφωνα με τις
υποπεριπτώσεις αα’ έως και γγ’ της περίπτωσης α’ της
παρ. 4 του άρθρου 5.
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Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι η αξιολόγηση του
κινδύνου και η σύνταξη σχετικού πρακτικού. Η αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία μπορεί να επιτρέψει τη διάθεση
στην αγορά των ζώων υδατοκαλλιέργειας μόνο στην
περίπτωση κατά την οποία στο πρακτικό αναγράφεται
ότι ο κίνδυνος θεωρείται αμελητέος».
9. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του π.δ. 28/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που διατηρούν διακοσμητικά υδρόβια ζώα με σκοπό τη χονδρική διάθεση
τους στην αγορά, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 2, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με
άδεια, την οποία χορηγεί η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της έδρας τους και καταχωρούνται σε Μητρώο
σύμφωνα με το π.δ. 184/1996 (Α΄ 137) και κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίζονται από τη Διεύθυνση Υγείας
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
10. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του π.δ. 28/2009 καταργείται.
11. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 28/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που δεν έχουν φθάσει
σε εμπορεύσιμο μέγεθος και δεν παρουσιάζουν κανένα
κλινικό σημείο ασθένειας απομακρύνονται και απορρίπτονται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας κτηνιατρικής
υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 45, εντός κατάλληλου χρονικού διαστήματος, για
τον προσδιορισμό του οποίου συνεκτιμώνται το είδος
της παραγωγής και ο κίνδυνος που παρουσιάζουν τα ζώα
αυτά για περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας».
12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 42 του
π.δ. 28/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για να χαρακτηριστεί η χώρα ως απαλλαγμένη από
μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που
περιλαμβάνονται στο μέρος II του παραρτήματος IV του
άρθρου 60 και εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση
(κατηγορία III, όπως αναφέρεται στο μέρος Α του παραρτήματος III), η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει
πρόγραμμα επιτήρησης (εφεξής «το πρόγραμμα») με
σκοπό να επιτύχει το χαρακτηρισμό της ως απαλλαγμένης από μια ή περισσότερες από αυτές τις ασθένειες».
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13. Το άρθρο 47 του π.δ. 28/2009 τροποποιείται ως
ακολούθως:
α) Στην παρ. 2 του άρθρου 47 οι λέξεις «ζώνες προστασίας» και «ζωνών προστασίας» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «ουδέτερες ζώνες (buffer zones)» και «ουδέτερων
ζωνών (buffer zones)», αντίστοιχα.
β) Στην παρ. 3 του άρθρου 47 οι λέξεις «ζωνών προστασίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ουδέτερων
ζωνών (buffer zones)».
14. Το άρθρο 58 του π.δ. 28/2009 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 58
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ
του Συμβουλίου) Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι διοικητικές
κυρώσεις των περιπτώσεων α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4235/2014 καθώς και οι ποινικές κυρώσεις
της παρ. 6 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, σύμφωνα
με τη διαδικασία και τα όργανα που προβλέπονται στις
διατάξεις του νόμου αυτού. Οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφ’ όσον κατά του φερόμενου ως
παραβάτη έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ποινικό
αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα, το οποίο
αφορά η διοικητική κύρωση».
15. Το άρθρο 60 του π.δ. 28/2009 τροποποιείται ως
ακολούθως:
α) Η παρ. 2 του μέρους Ι του παραρτήματος II του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Αν δοθεί έγκριση
σε χώρο καλλιέργειας μαλακίων, σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 4, οι πληροφορίες που απαιτούνται στην
περίπτωση α’ της παρ. 1 καταγράφονται για όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,
οι οποίες λειτουργούν εντός της περιοχής καλλιέργειας
μαλακίων. Οι πληροφορίες που απαιτούνται στην περίπτωση β’ της παρ. 1 καταγράφονται για όλες τις εκμεταλλεύσεις των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας είτε ξεχωριστά για την κάθε μία, είτε για το
σύνολο αυτών σε επίπεδο χώρου καλλιέργειας μαλακίων.
Οι πληροφορίες που απαιτούνται στις περιπτώσεις γ’
έως και ζ’ της παρ. 1 καταγράφονται σε επίπεδο χώρου
καλλιέργειας μαλακίων».
β) Το μέρος Α’ του παραρτήματος III του άρθρου 60
αντικαθίσταται ως εξής:
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«ΜΕΡΟΣ Α’
Υγειονομικό καθεστώς της ζώνης ή του διαμερίσματος υδατοκαλλιέργειας που
θα λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 12
Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια και εμπλουτισμό του αποθέματος
Πιστοποίηση υγείας
Κατηγορία

Υγειονομικό καθεστώς

Δύνανται να
εισέρχονται ζώα από

Δύνανται
να αποστέλλονται
ζώα σε

Είσοδος

Αποστολή

Όλες οι κατηγορίες

I

Απαλλαγμένα
από ασθένεια
(άρθρο 47 ή 48)

Μόνο
της κατηγορίας Ι

ΝΑΙ

ΟΧΙ εφόσον
αποστέλλονται
στην κατηγορία
ΙΙΙ ή V ΝΑΙ εφόσον
αποστέλλονται
στις κατηγορίες Ι,
ΙΙ ή IV

II

Πρόγραμμα επιτήρησης
(άρθρο 42 παρ. 1)

Μόνο
της κατηγορίας Ι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κατηγορίες ΙΙΙ και V

III

Δεν προσδιορίζεται (δεν
έχει διαπιστωθεί μόλυνση
αλλά δεν υπάγεται σε
πρόγραμμα για να επιτύχει
το χαρακτηρισμό του
απαλλαγμένου από
ασθένεια)

Κατηγορίες Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Κατηγορίες ΙΙΙ και V

IV

Πρόγραμμα εξάλειψης
(άρθρο 42 παρ. 2)

Μόνο
της κατηγορίας Ι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μόνο κατηγορία V

V

Μολυσμένα (άρθρο 37)

Όλες οι κατηγορίες

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μόνο κατηγορία V

»

ǼȓįȘ İȣʌĮșȒ ıİ
ȝȓĮ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ
ĲȚȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ʌȠȣ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ IV

ȀĮȞȑȞĮ İȓįȠȢ įİȞ
İȓȞĮȚ İȣʌĮșȑȢ ıĲȚȢ
ĮıșȑȞİȚİȢ ʌȠȣ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ IV

ǼȓįȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ʌĮȡȩȞĲĮ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ V
ǼȤİȚ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ĮıșȑȞİȚĮ. ȊʌȐȖİĲĮȚ
ıİ ȝȑĲȡĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ V.

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǿV
EȤİȚ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ĮıșȑȞİȚĮ ĮȜȜȐ
ȣʌȐȖİĲĮȚ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȟȐȜİȚȥȘȢ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ İȖțȡȚșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 42.

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǿǿǿ
ǻİȞ ȑȤİȚ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ĮıșȑȞİȚĮ ĮȜȜȐ
įİȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌȚĲȒȡȘıȘȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ
ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ ĮıșȑȞİȚĮ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǿǿ
ǻİȞ ȑȤİȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲİȓ ȦȢ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ
Įʌȩ ĮıșȑȞİȚĮ ĮȜȜȐ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıİ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌȚĲȒȡȘıȘȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ
İȖțȡȚșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 42.

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǿ
ǲȤİȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲİȓ ȦȢ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ
Įʌȩ ĮıșȑȞİȚĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İįȐĳȚĮ Į)
Ȓ ȕ) ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 47 Ȓ ĲĮ
İįȐĳȚĮ Į) Ȓ ȕ) ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 48

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǿ
ǼȤİȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲİȓ ȦȢ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ
Įʌȩ ĮıșȑȞİȚĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İįȐĳȚĮ Į)
Ȓ ȕ) ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 47 Ȓ ĲĮ
İįȐĳȚĮ Į) Ȓ ȕ) ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 48

ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȩ țĮșİıĲȫȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȠ ȂȑȡȠȢ ǹǯ

ȋĮȝȘȜȩ

ȆĮșȘĲȚțȒ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȂİıĮȓȠ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȋĮȝȘȜȩ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȊȥȘȜȩ

ȈĲȠȤȠșİĲȘȝȑȞȘ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȊȥȘȜȩ

ȂİıĮȓȠ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȋĮȝȘȜȩ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȂİıĮȓȠ
ǼȞİȡȖȘĲȚțȒ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȊȥȘȜȩ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȈĲȠȤȠșİĲȘȝȑȞȘ

ǼȞİȡȖȘĲȚțȒ,
ıĲȠȤȠșİĲȘȝȑȞȘ Ȓ
ʌĮșȘĲȚțȒ

ȆĮșȘĲȚțȒ

ǼʌȚĲȒȡȘıȘ

ȈȣȞȚıĲȫȝİȞȘ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮ
İʌȚșİȫȡȘıȘȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
țĲȘȞȚĮĲȡȚțȒ
ȣʌȘȡİıȓĮ (ȐȡșȡȠ 7)

ȋĮȝȘȜȩ

ȂİıĮȓȠ

ȊȥȘȜȩ

ȋĮȝȘȜȩ

ȂİıĮȓȠ

ȊȥȘȜȩ

ȋĮȝȘȜȩ

ǼʌȓʌİįȠ
țȚȞįȪȞȠȣ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ǻȪȠ İĲȘıȓȦȢ

ȉȡİȚȢ İĲȘıȓȦȢ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ

ȂȓĮ İĲȘıȓȦȢ

ȂȓĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮİĲȓĮ

ȈȣȞȚıĲȫȝİȞȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ
İʌȚșİȫȡȘıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
țĲȘȞȚĮĲȡȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ
ĳȠȡİȓȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ
ĮȡȝȩįȚĮȢ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ
(ȐȡșȡȠ 10)

«ȂǼȇȅȈ Ǻǯ

Ȗ) ȅ ʌȓȞĮțĮȢ ĲȠȣ ȝȑȡȠȣȢ Ǻǯ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿǿ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 60 ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ V

ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 42

ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 42

ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ
ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȐȡșȡȠ 50

ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ, įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ
įȚȐȖȞȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪ țĮșİıĲȫĲȠȢ

ȈĲȩȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ Įʌȩ ȐȜȜȠȣȢ
ĳȠȡİȓȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ
țĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ
ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪ țĮșİıĲȫĲȠȢ ĲȦȞ ȗȫȦȞ,
Ș ʌĮȡȠȤȒ ıȣȝȕȠȣȜȫȞ ıĲȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ
ȗȘĲȒȝĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ ȣįȡȩȕȚȦȞ ȗȫȦȞ
țĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș ȜȒȥȘ
ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȫȞ
ȝȑĲȡȦȞ.

ȈĲȩȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȡȝȩįȚĮ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ İȓȞĮȚ Ƞ
ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌȡȠİįȡȚțȩ įȚȐĲĮȖȝĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ȐȡșȡĮ 7 țĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ 10.

ȍıĲȩıȠ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ, ȠȚ İȞ
ȜȩȖȦ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ țĮȚ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ
İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ
ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 7 țĮȚ 10.

ȅȚ ıȣȞȚıĲȫȝİȞİȢ ıȣȤȞȩĲȘĲİȢ
İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȝİ ĲȘȞ
İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮȞȐ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩ țĮșİıĲȫȢ.

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

»
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γ) Ο πίνακας του μέρους Β’ του παραρτήματος III του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής:
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δ) Στο μέρος Β’ του παραρτήματος III του άρθρου 60,
όπου, μετά τον τίτλο «Επίπεδα κινδύνου», απαντάται η
φράση «συνήθη επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή ή
από άλλη εξουσιοδοτημένη κτηνιατρική υγειονομική
υπηρεσία εκ μέρους των αρμόδιων αρχών», αυτή αντικαθίσταται από τη φράση «συνήθη επιθεώρηση από την
αρμοδία κτηνιατρική υπηρεσία ή από άλλους φορείς, υπό
την εποπτεία των αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών».
ε) Ο τίτλος του παραρτήματος V του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής: «Παράρτημα V Απαιτήσεις για το
χαρακτηρισμό της χώρας, ζώνης ή διαμερίσματος, ως
απαλλαγμένης από ασθένειες».
στ) Το μέρος II του παραρτήματος V του άρθρου 60
τροποποιείται ως ακολούθως:
αα) Η υποπαράγραφος 1.5 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.5. Ανάλογα με την περίπτωση ορίζεται ουδέτερη
ζώνη (buffer zone), στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης. Η οριοθέτηση των ουδέτερων ζωνών
(buffer zones) πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απαλλαγμένη από ασθένειες ζώνη να προστατεύεται από την
παθητική εισαγωγή της ασθένειας».
ββ) Στην υποπαράγραφο 2.4 της παραγράφου 2 οι λέξεις «ζώνης προστασίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ουδέτερης ζώνης (buffer zone)».
γγ) Στην περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 3.2 της παραγράφου 3 οι λέξεις «μονάδα επεξεργασίας λυμάτων»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «μονάδα επεξεργασίας
νερού».
δδ) Στην υποπαράγραφο 4.2 της παραγράφου 4 οι
λέξεις «της περίπτωσης α) της παραγράφου και» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της περίπτωσης α) της παραγράφου 3.1 και».
16. Το τελευταίο άρθρο του π.δ. 28/2009 αναριθμείται
σε άρθρο 61.
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
1. α) Οι εκμεταλλεύσεις επιχειρήσεων παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής
μορφής που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4282/2014 δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του
παρόντος διατάγματος. Κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης με τις ως άνω διατάξεις προθεσμίας, οι ανωτέρω εκμεταλλεύσεις για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά
ζώων υδατοκαλλιέργειας οφείλουν να διαθέτουν ή να
λάβουν την κτηνιατρική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5,
όπως ισχύει, ακόμα και αν έχουν υποβάλει αίτηση για την
έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ν. 4282/2014.
β) Οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4282/2014, διέθεταν εκμεταλλεύσεις με άδεια ίδρυσης
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και λειτουργίας σε ισχύ αλλά δεν διέθεταν κτηνιατρική
άδεια, για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ζώων
υδατοκαλλιέργειας, οφείλουν να λάβουν κτηνιατρική
άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως ισχύει, ακόμα και
αν είναι σε διαδικασία ανανέωσης της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4282/2014.
γ) Κατά τη διαδικασία έκδοσης-ανανέωσης της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις περιπτώσεις
α’ και β’:
αα) Αν η κτηνιατρική άδεια έχει ήδη εκδοθεί, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 και της
περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 ή της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4282/2014, κατά
περίπτωση και η κτηνιατρική άδεια προσαρτάται στην
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.
ββ) Αν η κτηνιατρική άδεια δεν έχει εκδοθεί, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014 που
αφορούν τη διενέργεια αυτοψίας εφαρμόζονται κατά
το στάδιο εξέτασης του φακέλου της αίτησης αδειοδότησης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 21 ή την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου
22 του ν. 4282/2014, κατά περίπτωση.
Αν δεν εκδοθεί-ανανεωθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανακαλούνται αυτόματα οι κτηνιατρικές άδειες
που έχουν χορηγηθεί κατά το παρελθόν.
2. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 28/2009 γίνεται αναφορά στην αρμόδια «κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης», νοείται η αρμόδια «κτηνιατρική υπηρεσία», σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης γ’ της
παρ. 2 του ν. 4282/2014.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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