
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 1
Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής 

Λογιστικής Πληροφόρησης
Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 (A΄ 78) αντι-

καθίσταται ως εξής:
«1. α) Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων επιτροπή µε την ονοµασία «Εθνική Επιτρο-
πή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης», έρ-
γο της οποίας είναι η έγκριση του σχεδίου επιλογής των
εκµεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) του άρθρου 5α του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου (ΕΕ L 328,
15.12.2009, σ. 27) και η έγκριση  της έκθεσης εκτέλεσής
του.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων και µετά από εισήγηση της αρµόδιας αρχής
της περ. β΄, καθορίζονται η συγκρότηση, η θητεία και κά-
θε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας
της Επιτροπής.
β) Tο Τµήµα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πλη-

ροφόρησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκµη-
ρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται ως:
βα) Η αρµόδια αρχή για τη συγκέντρωση και τη δια-

σταύρωση όλων των δεδοµένων που απαιτούνται για
την εκτίµηση των τυπικών αποδόσεων φυτικής και ζωι-
κής παραγωγής, την εκτίµηση και διαβίβαση των τυπικών

αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Eurostat
και την υλοποίηση της τυπολογίας γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 5β του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1217/2009. 
ββ) Το όργανο - σύνδεσµος της παρ. 1 του άρθρου 7

του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων καθορίζονται:
γα) Το σχέδιο κατανοµής των γεωργικών εκµεταλλεύ-

σεων στη χώρα, οι αρµόδιες αρχές, η διαδικασία και οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής για τη λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ.
γβ) Η οριστικοποίηση της κατανοµής των γεωργικών

εκµεταλλεύσεων της υποπερ. αα΄ και το ύψος της κατ’
έτος κατ’ αποκοπή αµοιβής στους γεωργούς για την πα-
ροχή στοιχείων στο ΔΙΓΕΛΠ, εντός των ορίων των πι-
στώσεων που έχουν εγκριθεί µε την απόφαση της περ.
δ΄.
γγ) Οι αρµόδιες αρχές, η διαδικασία και οι λεπτοµέρει-

ες εφαρµογής, καθώς και το ύψος της κατ’ έτος κατ’ α-
ποκοπή αµοιβής στους γεωργούς για τη διενέργεια προ-
σανατολισµένων δειγµατοληψιών σε εθνικό επίπεδο, για
συγκεκριµένα γεωργικά προϊόντα ή και σε γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, που διε-
νεργούνται στα πρότυπα του ΔΙΓΕΛΠ.
γδ) Οι αρµόδιες αρχές, η διαδικασία και οι λεπτοµέρει-

ες εφαρµογής, καθώς και το ύψος της κατ’ έτος κατ’ α-
ποκοπή αµοιβής στους γεωργούς για την εκτίµηση των
τυπικών αποδόσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής ή
και την υλοποίηση της τυπολογίας γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΓ΄, 3 Ιουνίου 2020,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα και άλλες διατάξεις



δ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων και του κατά περίπτωση συναρµό-
διου Υπουργού εγκρίνονται το ύψος της δαπάνης, η διά-
θεση και η κατανοµή των πιστώσεων, η διαδικασία και οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν στη χρηµατοδό-
τηση: δα) του ΔΙΓΕΛΠ, δβ) των προσανατολισµένων
δειγµατοληψιών και δγ) της εκτίµησης των τυπικών απο-
δόσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής ή/και της υλοποί-
ησης της τυπολογίας γεωργικών εκµεταλλεύσεων.»

Άρθρο 2
Έγγειες βελτιώσεις

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 414/1976 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκριση
πραγµατοποίησης των δαπανών που βαρύνουν τον Προ-
ϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων σύµφωνα µε την
παρ. 1 και την περ. α΄ της παρ. 2 δύναται να ενεργείται
και από τον προϋπολογισµό της οικείας Περιφέρειας
που εποπτεύει τον Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων
στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκουν τα εγγειοβελτιω-
τικά έργα, µε απόφαση του Περιφερειάρχη µετά από
σύµφωνη γνώµη του οικείου Περιφερειακού Γνωµοδοτι-
κού Συµβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.»

2. H περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4456/2017
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, µετά από σύµφωνη γνώµη του Κεντρι-
κού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έρ-
γων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου,
µπορεί να µεταβιβάζονται σε δήµους, όταν δεν είναι δυ-
νατή ή σκόπιµη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρµοδιότητες διοίκη-
σης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτι-
κών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έ-
χουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων. Με την απόφαση του προηγούµε-
νου εδαφίου ρυθµίζεται και κάθε θέµα σχετικό µε τη µε-
ταβίβαση. Για την παρακολούθηση και εφαρµογή της
διαδικασίας µεταβίβασης συνιστάται στην οικεία Περιφέ-
ρεια πενταµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τους παρακάτω υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές τους:
αα) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδι-
κευµένους στα θέµατα εγγείων βελτιώσεων. Κατά προτί-
µηση ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Γεωπο-
νικού, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών αντίστοιχα.
αβ)  Έναν υπάλληλο πτυχιούχο ιδρύµατος πανεπιστηµια-
κής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της οικείας Περιφερει-
ακής Ενότητας, κατά προτίµηση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Γε-
ωπονικού και αγ) έναν υπάλληλο του οικείου δήµου, κα-
τά προτίµηση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.»

Άρθρο 3
Τεχνική Γνωµοδοτική Επιτροπή Λιπασµάτων

1. Το στοιχείο εε΄ της υποπερ. α΄ της περ. Β΄ της παρ.
1  του άρθρου 3  του ν. 1565/1985 (Α΄ 164) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«εε) Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή
βιοµηχανικά απόβλητα  να αναγράφεται η ένδειξη: «Το
προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιοµηχανικά
απόβλητα».»

2. Το άρθρο 7 του ν. 1565/1985 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 7
Τεχνική γνωµοδοτική επιτροπή λιπασµάτων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων εννεαµελής Τεχνική Γνωµοδοτική Επιτρο-
πή Λιπασµάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.) που αποτελείται από: 
α) Τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτι-

κής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του.
β) Τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τον αναπληρωτή
του.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους,

ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, µε τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Θεσµικών Ρυθµί-

σεων Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε τον αναπληρωτή
του. 
ε) Ένα µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Α-

νώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της χώρας, συνα-
φούς γνωστικού αντικειµένου, ο οποίος ορίζεται µε από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργα-

νισµού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), συναφούς
γνωστικού αντικειµένου, ο οποίος υποδεικνύεται από
τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του Μπενακείου Φυτοπαθολογι-

κού Ινστιτούτου, συναφούς γνωστικού αντικειµένου, ο
οποίος υποδεικνύεται από το Ινστιτούτο αυτό, µε τον α-
ναπληρωτή του.
η)  Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου

Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  µε τον αναπληρωτή του. 
θ)Τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκε-

ντρωµένων  Δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, µε τον αναπληρωτή του.

2. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιµατικής Αλλα-
γής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ο οποίος αναπληρώνεται από υπάλληλο της ίδιας Διεύ-
θυνσης.

3. Η ΤΕ.Γ.Ε.Λ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η θητεία των
µελών της είναι διετής.

4. Η ΤΕ.Γ.Ε.Λ. γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που ορίζεται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς και για κά-
θε άλλο θέµα σχετικό µε τα λιπάσµατα που παραπέµπει
σε αυτή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων.

5. Εισηγητής της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο-
ρίζεται ο προϊστάµενος του Τµήµατος Λιπασµάτων και
Εδαφολογίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίµων µπορεί να συνιστώνται οµάδες εργασίας,
ειδικές ανά αντικείµενο, για τη µελέτη και επεξεργασία
θεµάτων σχετικών µε τα λιπάσµατα. Τα πορίσµατα των
οµάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΤΕ.Γ.Ε.Λ. για δι-
ευκόλυνση του έργου της.

7. Κατά τα λοιπά, για τη συγκρότηση, τη λειτουργία,
τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της ΤΕ.Γ.Ε.Λ. εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 1565/1985 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8. Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστί-
µου της παρ. 7, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει
ένσταση στην αρµόδια υπηρεσία που την εξέδωσε, µέσα
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την επίδοσή της. Η
αρµόδια υπηρεσία αποφασίζει την ακύρωση, εν όλω ή εν
µέρει, ή την τροποποίηση της απόφασης ή την απόρριψη
της ένστασης, µετά από εισήγηση της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., η οποία
εξετάζει τη νοµιµότητα και την ουσία της απόφασης επι-
βολής προστίµου. Η απόφαση επί της ένστασης γνωστο-
ποιείται στον ενιστάµενο  µέσα σε προθεσµία τεσσάρων
(4) µηνών από την άσκησή της και κατά αυτής ο ενδια-
φερόµενος µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστή-
ριο, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Α-
ντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται από τον προ-
σφεύγοντα στο αρµόδιο όργανο επιβολής του προστί-
µου.»

Άρθρο 4
Προστασία αγροτικού φυσικού κεφαλαίου 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 17 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Το έργο της απογραφής αναλαµβάνει η Γενική Διεύ-
θυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία µε τις αρµό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, η οποία µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε
φορείς µε εγνωσµένη εµπειρία και γνώση στο αντικείµε-
νο, ιδίως µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά ιδρύµατα,
επιστηµονικές εταιρείες ή φορείς διαχείρισης προστα-
τευόµενων περιοχών που διαθέτουν αποδεδειγµένη ε-
µπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια για την επιστηµονική
τεκµηρίωση θεµατικών ενοτήτων της απογραφής.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, ορί-
ζονται τα µέτρα για την προστασία και προαγωγή των δι-
καιωµάτων των γεωργών, οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την πραγµάτωσή τους και κάθε σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του άρθρου 9 της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά
µε τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη
γεωργία που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3165/2003 (Α΄ 177). Στα θέµατα αυτά µπορεί να περι-
λαµβάνονται ο ορισµός αρµοδίων αρχών, η σύσταση και
συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ο καθορισµός αρµο-
διοτήτων και διοικητικών διαδικασιών και η θέσπιση διοι-
κητικών κυρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Άρθρο 5
Πολλαπλασιαστικό υλικό

Το άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) τροποποιείται
ως εξής:
α) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται περαιτέ-
ρω όροι και προϋποθέσεις που αφορούν ιδίως στη χορή-
γηση της έγκρισης, την υποβολή επιπλέον δικαιολογητι-
κών, το ύψος του παραβόλου, τις προδιαγραφές φύλα-
ξης και ασφάλειας των περιοχών καλλιέργειας, των ση-
µείων αποθήκευσης και των µεταποιητικών µονάδων, τις
διαδικασίες µεταφοράς, το χρονικό όριο φύλαξης και α-
ποθήκευσης που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5)
έτη, τον τρόπο έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού
υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L
περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω
του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς από τρίτες χώρες ή κρά-
τη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία ελέγχου
για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής έ-
γκρισης, τη διαδικασία των τακτικών και έκτακτων ελέγ-
χων για τη συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋ-
ποθέσεων παροχής της έγκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο
της καλλιεργητικής και µεταποιητικής διαδικασίας, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 
β) Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ποικι-

λιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικό-
τητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%
για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και για την εξαγωγή τελι-
κών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης των ποικιλιών
κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας
σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% αρκεί η
έγκριση της παρ. 2. Η εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή
πρώτων υλών και ουσιών, καθώς και η διάθεση και εξα-
γωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης
του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋ-
δροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% απαγορεύεται.»

Άρθρο 6
Εισαγωγές και εξαγωγές φυτικών προϊόντων 

Στο άρθρο 13 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8), προστίθεται
παρ. 10 ως εξής: 

«10. Στην έννοια της εισαγωγής ή εξαγωγής φυτικών
προϊόντων ή προϊόντων πρώτης µεταποίησης της παρ. 1,
περιλαµβάνεται η εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων τόσο
από ή προς άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, όσο και από ή προς
τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύ-
ουν και για την έννοια της εισαγωγής ή εξαγωγής φυτι-
κών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 14.»
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Άρθρο 7
Καλλιέργεια βιοµηχανικής κάνναβης

Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 1
του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«Αν, κατά τον έλεγχο της συγκοµιδής εγκεκριµένου
καλλιεργητή βιοµηχανικής κάνναβης διαπιστώνεται ότι η
περιεκτικότητα της καλλιέργειας και των ακατέργαστων
προϊόντων της σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερ-
βαίνει το όριο του 0,2%, αλλά δεν επεκτείνεται πέραν
του ορίου του 0,6%, ο προϊστάµενος της Αρχής που διε-
ξήγαγε τον έλεγχο, ενηµερώνει τον κατά τόπο αρµόδιο
Εισαγγελέα Πρωτοδικών και η καλλιέργεια καταστρέφε-
ται µε έξοδα του καλλιεργητή,  παρουσία των ελεγκτι-
κών αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, οι οποίες δύνανται να καλέσουν και την Ελλη-
νική Αστυνοµία. Στην περίπτωση υπέρβασης του 0,6%
σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), επιπλέον όσων ορίζο-
νται στο προηγούµενο εδάφιο,  ασκείται αυτεπάγγελτα
ποινική δίωξη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.»

Άρθρο 8
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

1. Η προθεσµία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), η ο-
ποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2020. Όπου
στις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 14 του
ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσµία των τριών
(3) ετών, νοείται η προθεσµία που λήγει στις 31.12.2020.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012, όπως το
άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και η παράγραφος αυτή αντι-
καταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
4587/2018 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουρ-
γούσαν εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµ-
φωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυ-
µούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται
να υποβάλουν αίτηµα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) µέχρι τις
31.12.2020. Έως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ι-
σχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν
εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας,
την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίµου.
Οι διοικητικές πράξεις του προηγούµενου εδαφίου ανα-
καλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης
της παρ. 2.
β) Η ισχύς της περ. α΄ αρχίζει από τις 30.6.2019.»

Άρθρο 9
Εθνικό ηλεκτρονικό µελισσοκοµικό µητρώο - 

Ατοµική µελισσοκοµική ταυτότητα

1. α) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων (ΥΠΑΑΤ) αναπτύσσεται και λειτουργεί πληροφορια-
κή βάση δεδοµένων µε την ονοµασία «Εθνικό ηλεκτρονι-
κό µελισσοκοµικό µητρώο», η οποία έχει ως σκοπό την
καθιέρωση ενιαίου συστήµατος καταγραφής, απογρα-
φής και ταυτοποίησης όλων των µελισσοκόµων και του

µελισσοκοµικού κεφαλαίου της χώρας.
β) Αρµόδιες αρχές για την ανάπτυξη και λειτουργία

του εθνικού ηλεκτρονικού µελισσοκοµικού µητρώου εί-
ναι η Διεύθυνση Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων και η Δι-
εύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Για
τις ανάγκες του εθνικού ηλεκτρονικού µελισσοκοµικού
µητρώου, οι ανωτέρω Διευθύνσεις συνεργάζονται µε τις
αρµόδιες αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, τις
κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της
χώρας, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό – Δήµητρα
(ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), τα καθ’ ύλην αρµόδια εργαστήρια
πανεπιστηµιακών και ερευνητικών ιδρυµάτων και ινστι-
τούτων της χώρας και τους φορείς εκπροσώπησης του
κλάδου της µελισσοκοµίας.

2. Για όλους τους µελισσοκόµους της χώρας, φυσικά
ή/και νοµικά πρόσωπα, καθιερώνεται υποχρεωτικά ατοµι-
κή µελισσοκοµική ταυτότητα, τα στοιχεία της οποίας τη-
ρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική – ψηφιακή µορφή και
είναι σε πλήρη συµφωνία µε τα δεδοµένα του εθνικού η-
λεκτρονικού µελισσοκοµικού µητρώου της παρ. 1. Η ατο-
µική µελισσοκοµική ταυτότητα αποτελεί πλήρη απόδειξη
των ανωτέρω στοιχείων.

3. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων καθορίζονται οι διαδικασίες για την α-
νάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία του εθνικού ηλεκτρο-
νικού µελισσοκοµικού µητρώου, οι αρµόδιες αρχές και οι
προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής και ενηµέρωσής
του, ο τύπος και το περιεχόµενο του µητρώου, η διασύν-
δεσή του µε µητρώα άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η διενέργεια ελέγ-
χων, οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους, οι αρ-
µόδιες αρχές ή τα όργανα για την εξέταση ενστάσεων ε-
πιβολής κυρώσεων και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρ-
µογή της παρ. 1. 
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων καθορίζονται ο τύπος της ατοµικής µελισ-
σοκοµικής ταυτότητας, τα στοιχεία που αυτή περιέχει, η
µορφή τήρησης των στοιχείων αυτών, οι αρµόδιες αρχές
και οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, ενηµέρωσης και
διασύνδεσής της µε το εθνικό ηλεκτρονικό µελισσοκοµι-
κό µητρώο ή µητρώα άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η διενέργεια ελέγ-
χων, οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους, οι αρ-
µόδιες αρχές ή τα όργανα για την εξέταση ενστάσεων ε-
πιβολής κυρώσεων και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρ-
µογή της παρ. 2.

4. Μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος των υπουργι-
κών αποφάσεων της παρ. 3 εξακολουθεί να ισχύει η υπ’
αρ. 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
(Β΄ 642).

Άρθρο 10
Έλεγχοι ζωικής παραγωγής

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48)
προστίθεται περ. θ΄ ως εξής:  

«θ) Ο έλεγχος της δήλωσης ισοζυγίων αβγών κατανά-
λωσης.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παραγω-
γών και των εµπόρων αβγών κατανάλωσης, στο πλαίσιο
και των προτύπων εµπορίας για τα αβγά κατανάλωσης
της κοινής οργάνωσης αγοράς αγροτικών προϊόντων
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν κάθε φορά, για
την τήρηση ισοζυγίων αβγών και τη διαδικτυακή σύνδε-
ση των επιχειρήσεων παραγωγής, συλλογής/συσκευα-
σίας και εµπορίας αβγών στην εφαρµογή «ΑΡΤΕΜΙΣ», οι
διενεργούµενοι έλεγχοι τήρησης των υποχρεώσεων, οι
διοικητικές κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους, η
σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την
επιβολή ή και την εξέταση ενστάσεων κατά των αποφά-
σεων επιβολής κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τον έλεγχο της αγοράς αβγών κατανάλωσης,
των θεµιτών εµπορικών πρακτικών, της ιχνηλασιµότητας
και της παραπλάνησης του καταναλωτή.»

Άρθρο 11
Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4351/2015
(Α΄ 164) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση αδυναµίας σύναψης σύµβασης ή λύσης
των ανωτέρω συµβάσεων για οποιονδήποτε λόγο, την
ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
δύναται να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων. Η έγκριση των σχεδίων σε αυτή την
περίπτωση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά  από γνώµη της αρµόδιας
Δασικής Αρχής και της αρµόδιας Διεύθυνσης της Περι-
φέρειας.»

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 4351/2015 προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση εκπόνησης των σχεδίων βόσκησης
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις Περιφέρειες για
τον σκοπό αυτό µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας
διάταξης, καθώς και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί κατ’
εφαρµογή του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης υπ’
αρ. 915/69142/2018 (Β΄ 1812) αποδίδονται στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω των εσό-
δων του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η διαδικασία της α-
πόδοσης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4351/2015 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Με τις αποφάσεις έγκρισης των διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης που εκδίδονται από τον Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των αντί-
στοιχων βοσκήσιµων γαιών.»

4. α) Η περ. α΄ του άρθρου 9 του ν. 4351/2015 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«α) υπάλληλοι της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων,».
β) Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4351/2015 προστίθε-

ται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίµων αναλαµβάνει την ευθύνη εκπόνησης
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η ανωτέρω επιτροπή
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Άρθρο 12
Αλιευτικές ρυθµίσεις

1. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν υπάρχει κίνδυνος µείωσης ή καταστροφής των
ιχθυοαποθεµάτων και ιδιαίτερα του γόνου των ψαριών, ή
άλλων υδρόβιων οργανισµών ή κίνδυνος γενικότερης
διαταραχής του υδάτινου οικολογικού συστήµατος ή για
λόγους ρύθµισης της αλιείας, µπορεί µε αποφάσεις του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδί-
δονται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Αλιείας και
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να ε-
πιβάλλονται για χρονική περίοδο µέχρι ένα (1) έτος ειδι-
κά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας µέτρα σε σχέση
µε τις ρυθµίσεις που προβλέπονται από τα διατάγµατα
που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σύµφωνα µε την παρ. 1. Με
τις αποφάσεις αυτές µπορεί να απαγορευθεί η αλιεία σε
ορισµένη απόσταση από τις ακτές ή σε ορισµένο βάθος
υδάτων, µε ορισµένους τύπους σκαφών ή ορισµένα ερ-
γαλεία, ή η αλιεία ορισµένων ειδών, µεγεθών και ποσο-
τήτων αλιευµάτων σε µια ή περισσότερες θαλάσσιες, λι-
µνοθαλάσσιες, λίµνιες και ποτάµιες περιοχές. Η ισχύς
των µέτρων που έχουν ληφθεί µε τις αποφάσεις αυτές,
µπορεί να παραταθεί µε όµοιες αποφάσεις µέχρι ένα (1)
ακόµη έτος.»

2. α) Η περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν.δ. 420/1970, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4597/2019 (Α΄ 35), καταργείται. 
β) Η περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 14 του

ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγ-

γελµατικού αλιευτικού σκάφους που επιβλήθηκε µε από-
φαση που εκδόθηκε µέχρι την 31.12.2014 διαγράφεται,
εφόσον έχει καταβληθεί από τον κυβερνήτη ή τον πλοιο-
κτήτη το επιβληθέν χρηµατικό πρόστιµο ή το οφειλόµε-
νο ποσό του χρηµατικού προστίµου έχει υπαχθεί από
τον πλοιοκτήτη σε ρύθµιση, η οποία τηρείται.»
γ) Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 14 του

ν.δ. 420/1970 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται ειδικό-
τερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης
της πορείας αποπληρωµής και τη διαδικασία βεβαίωσης
και είσπραξης των χρηµατικών προστίµων που προβλέ-
πονται στην παρ. 5.»

3. Το από 23-3/8-4-1953 β.δ. (Α΄ 81), τροποποιείται ως
εξής:
α) Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται

ως εξής:
«β) Κατά τις ηµέρες του Σαββάτου και της εποµένης

της πανσελήνου Κυριακής, από την ανατολή του ηλίου
της συγκεκριµένης ηµέρας µέχρι την ανατολή του ηλίου
της εποµένης ηµέρας.»
β) Μετά το άρθρο 15 προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής: 
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«Άρθρο 15Α

Οι απαγορεύσεις στη διενέργεια αλιείας µε κυκλικά δί-
χτυα (γρι γρι) που προβλέπονται στην εθνική και ενωσια-
κή νοµοθεσία αφορούν σε όλη την αλιευτική δραστηριό-
τητα που συνδέεται µε την αναζήτηση αλιευµάτων, τη ρί-
ψη, την πόντιση και την ανάσυρση του συγκεκριµένου α-
λιευτικού εργαλείου και εφαρµόζονται στο σύνολο του
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τη διενέργεια αλιεί-
ας µε αυτό.»

Άρθρο 13
Λειτουργία Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

1. Στο άρθρο 6 του ν. 4282/2014 προστίθενται παρ. 4
και 5 ως εξής:

«4. Πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, µε από-
φαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Α-
γροτικών Υποθέσεων, εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουρ-
γίας της Π.Ο.Α.Υ. που έχει χαρακτηρισθεί και οριοθετη-
θεί µε προεδρικό διάταγµα. Η πράξη έγκρισης του κανο-
νισµού λειτουργίας εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος χαρακτηρι-
σµού και οριοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ.. Σε περίπτωση που η
ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο κανονισµός
λειτουργίας θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριµένος.  

5. Για τις Π.Ο.Α.Υ. που έχουν χαρακτηρισθεί και οριο-
θετηθεί µε προεδρικό διάταγµα και για τις οποίες έχει ή-
δη εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1, ο κανονισµός λειτουρ-
γίας εγκρίνεται σύµφωνα µε την παρ. 4, µέσα σε προθε-
σµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
διάταξης. Εφόσον η προθεσµία του προηγούµενου εδα-
φίου παρέλθει άπρακτη, ο κανονισµός λειτουργίας θεω-
ρείται σιωπηρώς εγκεκριµένος.»

2. Το άρθρο 12 του ν. 4282/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 12
Είσπραξη και απόδοση µισθωµάτων

1. Το ετήσιο µίσθωµα για την εκµίσθωση των θαλάσ-
σιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων βεβαιώνεται και
εισπράττεται από τον δήµο στα διοικητικά όρια του οποί-
ου είναι εγκατεστηµένη η µονάδα υδατοκαλλιέργειας,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). 

2. α) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της
µονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν αποτελεί προστατευό-
µενη περιοχή του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) ή
Π.Ο.Α.Υ., το µίσθωµα της παρ. 1 αποτελεί στο σύνολό
του έσοδο του δήµου στα διοικητικά όρια του οποίου υ-
πάγεται η περιοχή αυτή. 
β) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της µο-

νάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελεί προστατευόµενη
περιοχή του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 για την οποία έ-
χει συσταθεί φορέας διαχείρισης, ποσοστό 20% επί του
µισθώµατος της παρ. 1 αποδίδεται από τον δήµο που το
εισπράττει στον φορέα διαχείρισης της προστατευόµε-
νης περιοχής. 
γ) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της µο-

νάδας υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται εντός Π.Ο.Α.Υ., πο-
σοστό 20% επί του µισθώµατος της παρ. 1 αποδίδεται α-

πό τον δήµο που το εισπράττει στον φορέα διαχείρισης
της Π.Ο.Α.Υ..
δ) Αν η µονάδα υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται εντός

Π.Ο.Α.Υ. και εντός προστατευόµενης περιοχής του άρ-
θρου 18 του ν. 1650/1986 για την οποία έχει συσταθεί
φορέας διαχείρισης, ποσοστό 20% επί του µισθώµατος
της παρ. 1 αποδίδεται από τον δήµο που το εισπράττει
στον φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. και ποσοστό 20%
επί του µισθώµατος στον φορέα διαχείρισης της προ-
στατευόµενης περιοχής. 

3. α) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της
µονάδας υδατοκαλλιέργειας υπάγεται στα διοικητικά ό-
ρια δύο ή περισσότερων δήµων, η κατανοµή για τον κα-
θορισµό του ποσοστού του µισθώµατος που εισπράττει
κάθε δήµος γίνεται µε απόφαση του Συντονιστή της οι-
κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε τα ακό-
λουθα κριτήρια: 
αα) το ποσοστό κάλυψης της υδάτινης έκτασης του

δήµου και 
αβ) την εξυπηρέτηση της µονάδας υδατοκαλλιέργειας

από χερσαίες υποδοµές που βρίσκονται στα διοικητικά
όρια του δήµου. 
β) Κάθε δήµος που εισπράττει µίσθωµα σύµφωνα µε

την περ. α΄, αποδίδει ποσοστό επί του µισθώµατος αυ-
τού σε φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών
του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 ή και Π.Ο.Α.Υ., σύµφωνα
µε την παρ. 2. Το ποσοστό που κάθε δήµος αποδίδει
στους ανωτέρω φορείς διαχείρισης είναι ανάλογο του
ποσοστού του µισθώµατος που εισπράττει.

4. Η απόδοση από τους δήµους των ποσοστών επί των
µισθωµάτων της παρ. 1 στους δικαιούχους φορείς δια-
χείρισης, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3, πραγµατοποιείται
αµελλητί και οι σχετικώς απαιτούµενες διαδικασίες εκκι-
νούν αµέσως µετά την είσπραξη του µισθώµατος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 14
Κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα

1.  Το άρθρο 10 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242), όπως τρο-
ποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10
Κυρώσεις

1. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση καταστήµατος χον-
δρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊό-
ντων χωρίς δικαίωµα εκτέλεσης κτηνιατρικής συνταγής
µε κατάστηµα λιανικής πώλησης αυτών µε δικαίωµα ε-
κτέλεσης κτηνιατρικής συνταγής. Οµοίως, δεν επιτρέπε-
ται η συστέγαση στον ίδιο χώρο καταστήµατος χονδρι-
κής ή λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών
προϊόντων µε οποιοδήποτε άλλο εµπορικό κατάστηµα,
κτηνιατρική κλινική, κτηνιατρείο, ενδιαίτηµα ζώων και
κατάστηµα πώλησης ζώων.

2. Σε κάθε κατάστηµα χονδρικής ή λιανικής πώλησης
κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων χορηγείται µία
και µόνο άδεια, µε συγκεκριµένη γεωγραφική έδρα ανά
την Επικράτεια. Ο υπεύθυνος επιστήµονας του καταστή-
µατος υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς και µε αυ-
τοπρόσωπη παρουσία στο κατάστηµα, ελέγχοντας την
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ορθή διάθεση των κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊό-
ντων. 

3. Στους παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1 και 2 ε-
πιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από χίλια πεντακόσια
(1.500) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και αφαιρείται η
άδεια χονδρικής ή λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρ-
µακευτικών προϊόντων µέχρι συµµορφώσεως σε αυτές.
Σε περίπτωση παράβασης καθεµίας από τις παραπάνω
διατάξεις περισσότερο από δύο (2) φορές επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δέ-
κα χιλιάδες (10.000) ευρώ και ταυτόχρονα ανακαλείται
οριστικά η σχετική άδεια. 

4. Στους παραβάτες των διατάξεων των παρ.1 και 4
του άρθρου 5 και των παρ. 1, 2, 3, 6, 8 και 9 και της περ.
β΄ της παρ. 5 του άρθρου 7, καθώς και οποιασδήποτε άλ-
λης σχετικής διάταξης αναφορικά µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστηµάτων λιανικής
και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών
προϊόντων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από χίλια
πεντακόσια (1.500) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

5. Σε όποιον πωλεί λιανικώς κτηνιατρικά φαρµακευτικά
προϊόντα και φαρµακούχες ζωοτροφές χωρίς την κτη-
νιατρική συνταγή που απαιτείται από την κείµενη νοµο-
θεσία, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από χίλια πεντα-
κόσια (1.500) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

6. Αν επαναληφθεί η παράβαση καθεµίας από τις δια-
τάξεις των παρ. 4 και 5, τα πρόστιµα των παραγράφων
αυτών διπλασιάζονται και η σχετική άδεια αφαιρείται για
χρονικό διάστηµα από πέντε (5) ηµέρες έως έξι (6) µή-
νες. Ειδικά, αν επαναληφθεί η παράβαση καθεµίας από
τις παραπάνω διατάξεις περισσότερο από δύο (2) φορές
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες
(5.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και ταυτόχρονα
ανακαλείται οριστικά η σχετική άδεια.

7. Σε κάθε αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή κτηνίατρο ή
φαρµακοποιό ή άλλο επιτηδευµατία, ο οποίος εισάγει, α-
ποθηκεύει ή διαθέτει µε οποιονδήποτε τρόπο κτηνιατρι-
κά φαρµακευτικά προϊόντα χωρίς την άδεια κυκλοφο-
ρίας που απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία ή µετά τη
λήξη ή ανάκληση αυτής ή µετά την ηµεροµηνία λήξης
των παραπάνω προϊόντων, κατά παράβαση των διατάξε-
ων και κανόνων καλής φύλαξης και διάθεσης, επιβάλλε-
ται διοικητικό πρόστιµο από  πέντε χιλιάδες  (5.000)  έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

8. Σε όποιον διαθέτει µε οποιονδήποτε τρόπο κτηνια-
τρικά φαρµακευτικά προϊόντα και φαρµακούχες ζωοτρο-
φές ή παράγει φαρµακούχες ζωοτροφές, εξαιρουµένων
των εκτροφών παραγωγικών ζώων, χωρίς να διαθέτει
την άδεια που απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία, ε-
πιβάλλεται το διοικητικό πρόστιµο της παρ. 7.

9. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης καθε-
µίας από τις διατάξεις των παρ. 7 και 8, τα πρόστιµα των
παραγράφων αυτών διπλασιάζονται και η σχετική άδεια
αφαιρείται για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως
έξι (6) µήνες. Ειδικά, όποιος παραβιάζει καθεµία από τις
ανωτέρω διατάξεις περισσότερο από δύο (2) φορές, τι-
µωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και του
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες
(5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Αν υπάρξει

καταδίκη για το ανωτέρω ποινικό αδίκηµα, ανακαλείται
οριστικά και η σχετική άδεια. 

10. Τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται
µε απόφαση: 
α) Του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνια-

τρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων (ΥΠΑΑΤ), κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Προ-
στασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρ-
µογών του ΥΠΑΑΤ, αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται α-
πό υπαλλήλους των κτηνιατρικών αρχών των Περιφερει-
ών και Περιφερειακών Ενοτήτων και δεν εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του Ε.Ο.Φ.. 
β) Του Ε.Ο.Φ., αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υ-

παλλήλους του.
Τα πρόστιµα αποτελούν έσοδα: α) κατά 50% του Τα-

µείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατά 50% των οι-
κείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων όταν οι
παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους τους και β)
κατά το 1/3 του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, κα-
τά το 1/3 των οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ε-
νοτήτων και κατά το 1/3 του Ε.Ο.Φ. όταν οι παραβάσεις
διαπιστώνονται από υπαλλήλους του Ε.Ο.Φ. και εισπράτ-
τονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων.

11. Η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης επιβο-
λής προστίµου δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής.

12. Το ύψος των προστίµων του παρόντος άρθρου α-
ναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

13. Η αφαίρεση και η ανάκληση της άδειας του παρό-
ντος άρθρου ενεργείται µε απόφαση της αρµόδιας αρ-
χής που χορηγεί την άδεια. Η απόφαση αυτή επιδίδεται
µε απόδειξη στον κάτοχο της άδειας και κοινοποιείται
στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και
Κτηνιατρικών Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ και στον Ε.Ο.Φ..  

14. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων του παρόντος
άρθρου λαµβάνονται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα της πα-
ράβασης, η διάρκειά της, το µέγεθος της επιχείρησης και
η ένταση του δόλου του υπαιτίου.» 

2. Το άρθρο 11 του ν. 2538/1997 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 11
Έλεγχοι εφαρµογής και τήρησης των διατάξεων 
πώλησης, διάθεσης και χρήσης των κτηνιατρικών 

φαρµακευτικών προϊόντων

1. α) Κεντρική αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των
διατάξεων πώλησης, διάθεσης και χρήσης των κτηνιατρι-
κών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακούχων ζωο-
τροφών, στα καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πώλη-
σης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, κτηνια-
τρεία, κλινικές ζώων, κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών
ζώων και στις εκτροφές, είναι η Διεύθυνση Προστασίας
των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών του
ΥΠΑΑΤ. 
β) Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των διατά-

ξεων του παρόντος νόµου είναι οι κτηνιατρικές αρχές
των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων ή και η
αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Φ. για την περίπτωση παρά-
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νοµης κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊό-
ντων και φαρµακούχων ζωοτροφών.

2. Οι επίσηµοι έλεγχοι διενεργούνται δειγµατοληπτι-
κά, βάσει ανάλυσης κινδύνου που καταρτίζει η Διεύθυν-
ση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών
Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ, µε ετήσια συχνότητα η οποία
καθορίζεται ως εξής:
α) στα καταστήµατα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών

φαρµακευτικών προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον
50% του συνολικού αριθµού αυτών στην επικράτεια. Αν
µετά από δύο συνεχόµενους ελέγχους σε ένα κατάστη-
µα δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, τότε ο έλεγχος του
συγκεκριµένου καταστήµατος µπορεί να διενεργείται
κάθε τρία χρόνια,
β) στα καταστήµατα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών

φαρµακευτικών προϊόντων και στα κτηνιατρικά γραφεία
παραγωγικών ζώων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του
συνολικού αριθµού αυτών στην επικράτεια,
γ) στα κτηνιατρεία και στις κλινικές ζώων σε ποσοστό

τουλάχιστον 3% του συνολικού αριθµού αυτών στην επι-
κράτεια,
δ) στις εκτροφές σε ποσοστό από 3-5% ανάλογα µε το

είδος ζώου και την κατηγορία της εκτροφής.
3. Μετά το πέρας του ελέγχου οι επιθεωρητές κτηνία-

τροι συντάσσουν έκθεση ελέγχου για τη συµµόρφωση ή
για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η έκθεση ελέγχου
συντάσσεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα (1) αντίγραφο
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και ένα (1) τηρείται
στο αρχείο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο. 
Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, φωτοαντίγραφα των εκ-

θέσεων ελέγχου διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Προστα-
σίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών
του ΥΠΑΑΤ και κατά περίπτωση στην αρµόδια υπηρεσία
του Ε.Ο.Φ. για τις από µέρους τους ενέργειες. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων κάθε έτους υποβάλλο-

νται στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων
και Κτηνιατρικών Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ.

4. Η  Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και
Κτηνιατρικών Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ τηρεί αρχείο µε τα
αποτελέσµατα των ελέγχων και δύναται να προβαίνει µε
κλιµάκιά της σε ελέγχους για την εφαρµογή και τήρηση
των διατάξεων του παρόντος. 

5. Για την απόσυρση ή και την καταστροφή των κτηνια-
τρικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακούχων ζω-
οτροφών, τα οποία φέρουν επί της συσκευασίας τους η-
µεροµηνία λήξης χρησιµοποιήσεώς τους και έχουν λήξει
ή λήγουν εντός του τρέχοντος κάθε φορά α΄ ή β΄ εξα-
µήνου κάθε έτους, υπεύθυνοι είναι οι παραγωγοί, οι ει-
σαγωγείς, οι αντιπρόσωποι και οι παρασκευαστές αυτών.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τα αποσύρουν από τα κα-
ταστήµατα λιανικής και χονδρικής πώλησης, κτηνια-
τρεία, κλινικές ζώων και κτηνιατρικά γραφεία παραγωγι-
κών ζώων έως την 30η Ιουνίου ή την 31η Δεκεµβρίου του
ίδιου έτους αντίστοιχα. Στους παραβάτες των ανωτέρω
διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 10.

6. Τα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα και οι φαρ-
µακούχες ζωοτροφές που διαπιστώνονται κατά τον έ-
λεγχο:

α) να βρίσκονται σε χώρους άλλους πλην των επιτρε-
πόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία, 
β) να µην διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια κυκλοφο-

ρίας ή παραγωγής ή να διατίθενται µετά τη λήξη ή ανά-
κληση ή αναστολή αυτής, 
γ) να διατίθενται µετά την ηµεροµηνία λήξης τους ή να

έχουν αλλοιωθεί λόγω µη τήρησης των κανόνων καλής
φύλαξης και διάθεσης, κρίνονται ως ακατάλληλα και κα-
τάσχονται από τους επιθεωρητές.

7. Η καταστροφή των κατασχεθέντων της παρ. 6, εξαι-
ρουµένων αυτών που εντοπίζονται σε εκτροφές παρα-
γωγικών ζώων, πραγµατοποιείται µε απόφαση του προϊ-
σταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υ-
ΠΑΑΤ, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Προστασίας
των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών του
ΥΠΑΑΤ. Οι δαπάνες για τη διαχείριση και καταστροφή
των κατασχεθέντων βαρύνουν τον κάτοχο της επιχείρη-
σης όπου πραγµατοποιήθηκε η κατάσχεση. 

8. Για τη διαχείριση (αποθήκευση, µεταφορά και κατα-
στροφή) των αποβλήτων που δηµιουργούνται από τα α-
χρησιµοποίητα ή τα ληγµένα ή τα ακατάλληλα κτηνιατρι-
κά φαρµακευτικά προϊόντα και φαρµακούχες ζωοτροφές
εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί
στερεών ή επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση.

9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µπορούν να αναπροσαρµόζονται οι συχνό-
τητες των επισήµων ελέγχων, να καθορίζονται οι λεπτο-
µέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες ελέγχου, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.»

3. Το άρθρο 22 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Ανακαλείται η άδεια Κτηνιατρικών Γραφείων Παρα-
γωγικών Ζώων, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 19, µέχρι συµµορφώσεως σε αυτές και
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500)
έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν επαναληφθεί η πα-
ράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το ανωτέ-
ρω πρόστιµο διπλασιάζεται και η σχετική άδεια αφαιρεί-
ται για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως έξι (6)
µήνες. Ειδικά, αν επαναληφθεί η παράβαση των παραπά-
νω διατάξεων περισσότερο από δύο (2) φορές, επιβάλ-
λεται διοικητικό πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και ταυτόχρονα ανακαλεί-
ται οριστικά η σχετική άδεια.

2. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 1, επιβάλλονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις
παρ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 10 του ν.
2538/1997 (Α΄ 242).»

4. Παραβάσεις που αφορούν στο άρθρο 10 του ν.
2538/1997 (Α΄ 242) και στο άρθρο 22 του ν. 3698/2008
(Α΄ 198), οι οποίες έχουν διαπιστωθεί και δεν έχει εκδο-
θεί απόφαση επιβολής κύρωσης πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος άρθρου, εξετάζονται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των  ανωτέρω άρθρων και επιβάλλονται οι διοικη-
τικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα ίδια
άρθρα, όπως αυτά τροποποιούνται µε το παρόν άρθρο,
εφόσον δεν  προβλέπονταν για τις παραβάσεις αυτές η-
πιότερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπει το παρόν
άρθρο.  
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Άρθρο 15
Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος – Εκδοροσφαγείς

1. Η παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 (Α΄ 134)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1α. α) Η αναγνώριση των δηµόσιων ή ιδιωτικών σχο-
λών και ιδρυµάτων της χώρας που είναι αντίστοιχα µε
τις σχολές επαγγελµάτων κρέατος του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) πιστοποιεί-
ται µε κοινή απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας
Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της Διεύθυν-
σης Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ
και επιτόπιο έλεγχο από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δη-
µόσιας Υγείας του ίδιου Υπουργείου. Για την αναγνώρι-
ση, η ενδιαφερόµενη δηµόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ί-
δρυµα υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δη-
µόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ αίτηση αναγνώρισης του πε-
ριεχοµένου των σπουδών της/του, η οποία φέρει υπο-
γραφή του νόµιµου εκπροσώπου αυτής/αυτού και σφρα-
γίδα και η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά:
αα) πλήρη στοιχεία της σχολής ή του ιδρύµατος (όπως

επωνυµία, διακριτικό τίτλο, έδρα, τηλέφωνα επικοινω-
νίας και αριθµό ΓΕΜΗ),
αβ) αναλυτικό πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής

εκπαίδευσης, αντίστοιχο µε εκείνο που προβλέπεται για
τις σχολές επαγγελµάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, σύµφω-
να µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 (π.δ. 126/2000,
Α΄ 111),
αγ) αριθµό αδείας από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστο-

ποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΕΟΠΠΕΠ),
αδ) βιογραφικά των εκπαιδευτών,
αε) αν η πρακτική εκπαίδευση πραγµατοποιείται σε ε-

γκεκριµένη εγκατάσταση, την επωνυµία και τον κωδικό
αριθµό έγκρισης καθώς και αντίγραφο του µισθωτηρίου-
συµφωνητικού.
Η αίτηση αναγνώρισης εξετάζεται ως προς την πληρό-

τητά της και προγραµµατίζεται επιτόπιος έλεγχος για
την αξιολόγηση των χώρων εκπαίδευσης και πρακτικής
άσκησης, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και
των εκπαιδευτών, καθώς και για τον δειγµατοληπτικό έ-
λεγχο των φακέλων των εκπαιδευοµένων. Ο επιτόπιος
έλεγχος διενεργείται από δύο (2) κτηνιάτρους του Τµή-
µατος Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δηµόσιας
Υγείας του ΥΠΑΑΤ και αν τα αποτελέσµατά του είναι θε-
τικά, η αίτηση µε τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στη Δι-
εύθυνση Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης του Υ-
ΠΑΑΤ για τις ενέργειές της, σύµφωνα µε το πρώτο εδά-
φιο.
β) Σπουδαστές σχολών ή ιδρυµάτων της περ. α΄, οι ο-

ποίοι µετά τις 9.5.2013 βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλή-
ρωσης ή έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση αντίστοιχη µε
αυτή που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελµάτων
κρέατος του ΥΠΑΑΤ, θεωρούνται ότι φοιτούν ή έχουν
φοιτήσει σε αναγνωρισµένες σχολές, εφόσον η σχολή
καταθέσει και τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών των
προηγούµενων ετών και λάβει την αναγνώριση σύµφω-
να µε τη διαδικασία της περ. α΄.»

2. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικα-
νότητας κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα χορηγείται από:
α) τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ή
β) αντίστοιχες δηµόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισµένες

σχολές και ιδρύµατα της χώρας, ή
γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύµατα άλλων κρατών -

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδα-
πής.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.

126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να αποκτήσουν

«βεβαίωση κρεοπώλη» ή «βεβαίωση εκδοροσφαγέα»,
πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας προς τις Σχολές
Επαγγελµάτων Κρέατος, οι οποίες, όταν συγκεντρώ-
σουν τον απαιτούµενο αριθµό ατόµων, θα προβούν στην
εκπαίδευση των ενδιαφεροµένων. Ειδικά για τις Σχολές
Επαγγελµάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ η αίτηση µπορεί να
υποβάλεται και µέσω του Τµήµατος Κτηνιατρικής της οι-
κείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρι-
κής. Οι ενδιαφερόµενοι για απόκτηση «βεβαίωσης κρεο-
πώλη» πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην
αίτησή τους.»
γ) Η περ.  ε΄  της παρ. 1 του παραρτήµατος  Ι  του άρ-

θρου 8 του π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Δοκιµασίες για την απόκτηση βεβαίωσης κρεοπώ-

λη:
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεωρητικών µαθηµά-

των, των πρακτικών εκπαιδεύσεων, των εκπαιδευτικών ε-
πισκέψεων και της πρακτικής εξάσκησης, χορηγείται α-
πό τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος βεβαίωση κρεο-
πώλη στους  εκπαιδευοµένους, ύστερα από σχετική επι-
τυχή εξέτασή τους. Η εξέταση αυτή περιλαµβάνει θεω-
ρητικό και πρακτικό µέρος πάνω στην ύλη που διδάχθηκε
και διενεργείται από το διδακτικό προσωπικό κάθε σχο-
λής, έως ότου δηµιουργηθεί και λειτουργήσει σύστηµα
εξέτασης µε την καθιέρωση κοινής τράπεζας θεµάτων,
από την οποία θα επιλέγονται τα θέµατα για τις εξετά-
σεις όλων των σχολών. Τα θέµατα της τράπεζας  καθορί-
ζονται µετά από προτάσεις των σχολών επαγγελµάτων
κρέατος, µε βάση την διδακτική και εξεταστική τους ε-
µπειρία, µε µέριµνα και εποπτεία της Διεύθυνσης Έρευ-
νας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τα θέµατα καταχωρί-
ζονται σε ειδική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προσβάσιµη σε κάθε εν-
διαφερόµενο µε δυνατότητα επικαιροποίησής τους. Οι
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία της τράπεζας
θεµάτων, τη χρήση της, καθώς και τη γενικότερη οργά-
νωση και εποπτεία του συστήµατος εξέτασης καθορίζο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»

Άρθρο 16
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών

ζώων 

Οι παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 αντι-
καθίστανται ως εξής: 
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«1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
δια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δηµόσιας Υγείας, κα-
ταρτίζει και θέτει σε εφαρµογή, Εθνικό Πρόγραµµα Συλ-
λογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ), προκειµέ-
νου να διασφαλισθεί η προστασία της δηµόσιας υγείας,
της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος.

3. α) Το ΕΠΣΥΔ χρηµατοδοτείται από τις Περιφέρειες
της χώρας µέσω ανταποδοτικού τέλους για τη συλλογή
και διαχείριση των νεκρών ζώων. Το τέλος αυτό κατα-
βάλλεται µια φορά τον χρόνο από κάθε κτηνοτροφική
εκµετάλλευση της χώρας και υπολογίζεται ανάλογα µε
τον αριθµό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται α-
πογραφικά και αποτυπώνεται στο Ολοκληρωµένο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-

σωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθο-
ρίζονται το ύψος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους της
παραγράφου αυτής, ανά είδος ζωντανού ζώου, καθώς
και κάθε θέµα σχετικό µε τον τρόπο υπολογισµού και εί-
σπραξης του τέλους από τις Περιφέρειες της χώρας.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων µπορεί να ρυθµίζονται διαδικασίες κατάρ-
τισης, παρακολούθησης και εποπτείας του προγράµµα-
τος ΕΠΣΥΔ, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέµα.

4. α) Το ΕΠΣΥΔ υλοποιείται από τις Περιφέρειες της
χώρας δια των αρµοδίων υπηρεσιών τους, οι οποίες έ-
χουν την ευθύνη της υλοποίησης της διαγωνιστικής δια-
δικασίας µε διάρκεια προγράµµατος τουλάχιστον τριών
(3) ετών. Η εκτέλεση των περιφερειακών προγραµµάτων
ανατίθεται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες συλλο-
γής, ταυτοποίησης, µεταφοράς και διαχείρισης των νε-
κρών ζώων σε εγκεκριµένες µονάδες διαχείρισης ζωι-
κών υποπροϊόντων.
β) Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ, οι Περιφέρειες

της χώρας µπορούν πέραν του τέλους της παρ. 3 να χρη-
µατοδοτούν τα προγράµµατα διαχείρισης νεκρών ζώων
και µέσω ενωσιακών, εθνικών και ιδίων πόρων. Προγράµ-
µατα διαχείρισης νεκρών ζώων των Περιφερειών, τα ο-
ποία έχουν ήδη εγκριθεί στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων (ΠΔΕ), εντάσσονται στο ΕΠΣΥΔ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 17
Ρυθµίσεις Οργανισµού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

1. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 14 του
ν. 1790/1988 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στη νοµική υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. συνιστώνται µε α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., που ε-
γκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, δύο (2) επιπλέον θέσεις δικηγόρων στις οποί-
ες προσλαµβάνονται δικηγόροι µε έµµισθη εντολή. Όλοι
οι ανωτέρω δικηγόροι µε έµµισθη εντολή αµείβονται
σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 9 του
ν. 4354/2015.»

2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 2945/2001
(Α΄ 223), προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Η κατοχή της θέσης του ειδικού συµβούλου δεν είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του δικηγόρου ή άλλου ε-
λεύθερου επαγγελµατία και δεν απαιτείται αναστολή

της άσκησης του λειτουργήµατος ή του επαγγέλµατός
τους.»

Άρθρο 18
Ρυθµίσεις Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1474/1984 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων
του Επιµελητηρίου διενεργούνται µε µυστική ψηφοφο-
ρία κάθε τέσσερα (4) χρόνια, µέσα στο διάστηµα από 1η
Οκτωβρίου µέχρι 31η Δεκεµβρίου, σε όλη την Επικρά-
τεια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 7 του π.δ. 334/1985,
για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος µε αλληλο-
γραφία. Η ακριβής ηµεροµηνία διεξαγωγής τους προσ-
διορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, το
οποίο ορίζει επίσης την ηµέρα διεξαγωγής ολικής ή µερι-
κής επαναληπτικής εκλογής, είτε σε εκτέλεση δικαστι-
κής απόφασης, είτε σε περίπτωση µαταίωσης της ψηφο-
φορίας, σε ορισµένο εκλογικό τµήµα, για οποιονδήποτε
σοβαρό λόγο.»
β) Στο άρθρο 6 του ν. 1474/1984 προστίθεται παρ. 6 ως

εξής: 
«6. α) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης

η τριετής θητεία των οργάνων του Επιµελητηρίου που
προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος ορίζεται τε-
τραετής και οι ανά τριετία εκλογές για την ανάδειξη των
οργάνων αυτών που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.
β) Οι επόµενες από τη δηµοσίευση της παρούσας διά-

ταξης εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. θα διεξαχθούν το χρονικό διάστηµα από 1 Οκτω-
βρίου έως 31 Δεκεµβρίου του 2022 µε ανάλογη παράτα-
ση της θητείας των οργάνων αυτών.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του ν. 1474/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το δικαίωµα εγγραφής και η ετήσια συνδροµή ανα-
προσαρµόζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1474/1984 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους Α΄ και Β΄,
στον Γενικό Γραµµατέα, στον Οργανωτικό Γραµµατέα
και στον Ταµία του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς και στους Προέδρους των Διοικουσών
Επιτροπών (Δ.Ε.) των περιφερειακών παραρτηµάτων κα-
ταβάλλονται κατά µήνα έξοδα παράστασης, το ποσό των
οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύ-
στερα από πρόταση του Συντονιστικού Συµβουλίου του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Άρθρο 19
Εκτέλεση αποφάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

1. Σε εκτέλεση: α) της απόφασης 2002/458/ΕΚ της Ε-
πιτροπής της 1ης Μαρτίου 2002 (EEL 159, 17.06.2002)
για τα καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία έθεσε σε εφαρµο-
γή η Ελλάδα µε σκοπό τη ρύθµιση χρεών γεωργικών συ-
νεταιρισµών κατά τα έτη 1992 και 1994 συµπεριλαµβα-
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νοµένων των ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση της γα-
λακτοκοµικής συνεταιριστικής επιχείρησης «ΑΓΝΟ» και
της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (5ο τµήµα) της 29ης Απριλίου 2004 στην υπόθεση
υπ’ αρ. C-278/00 και β) της απόφασης 2012/320/ΕΕ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2012 (EEL
164, 23.06.2012) «Ενισχύσεις που χορήγησε η Ελλάδα
σε παραγωγούς δηµητριακών και σε αγροτικούς συνε-
ταιρισµούς που συγκεντρώνουν δηµητριακά» κοινοποιη-
θείσα υπό τον αριθ. C(2011)9335 και της απόφασης του
Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης
Απριλίου 2014 στην υπόθεση Τ-150/12, το Ελληνικό Δη-
µόσιο δύναται να ρυθµίζει τα προς ανάκτηση οφειλόµε-
να ποσά των υπόχρεων Αγροτικών Συνεταιριστικών Ορ-
γανώσεων σε ετήσιες έντοκες δόσεις. Ο αριθµός, καθώς
και το ύψος των ετήσιων έντοκων δόσεων καθορίζονται
µε βάση την οικονοµική δυνατότητα κάθε αγροτικής συ-
νεταιριστικής οργάνωσης και δεν µπορεί σε καµία περί-
πτωση να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ετήσιες δόσεις.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι ανα-
γκαίες λεπτοµέρειες για την εκτέλεση των αποφάσεων
της παρ. 1 και ιδίως ο προσδιορισµός των υπόχρεων
προς ανάκτηση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσε-
ων, ο  αριθµός και το ποσό των ετήσιων δόσεων για κάθε
υπόχρεο και το ύψος του επιτοκίου των δόσεων.

3. Αρµόδια υπηρεσία για την εκτέλεση των ανακτήσε-
ων της παρ. 1 είναι η Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.

4. Αν δεν καταβληθεί έγκαιρα δόση από υπόχρεο προς
ανάκτηση,  η συνολική οφειλή του υπόχρεου που δεν κα-
τέβαλε το οφειλόµενο ποσό καθίσταται άµεσα ληξιπρό-
θεσµη έναν µήνα µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία κα-
ταβολής της δόσης και εισπράττεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 

Άρθρο 20
Εκκαθάριση δαπανών

1. Δαπάνες µετακινήσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
εντός του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, εκκαθαρί-
ζονται σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπο-
λογισµού οικονοµικού έτους 2020 του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από τους οικείους Α-
ΛΕ κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105),
οι οποίες προέκυψαν κατά τα οικονοµικά έτη 2013, 2014,
2015 και 2016, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισµού των οικείων Περιφερειών έτους
2020, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
και των διατάξεων περί παραγραφής, µέχρι συνολικού
ποσού δαπανών έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ για το
σύνολο των προαναφεροµένων οικονοµικών ετών.

Άρθρο 21
Δαπάνες προγραµµάτων βρουκέλλωσης 

και σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας

1. Δαπάνες συµβάσεων ιδιωτών κτηνιάτρων εκτροφής

για την εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχου και εκρί-
ζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των α-
γελαίων βοοειδών (REV-1) έτους 2016, σύµφωνα µε την
υπ΄ αρ. 1677/65137/06.06.2016 κοινή απόφαση των Ανα-
πληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων (Β΄ 1639) και την υπ΄ αρ.
1506/59229/20.05.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 1502),
οι οποίες µεταφέρθηκαν από τον τακτικό προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
στους προϋπολογισµούς των Περιφερειών, εκκαθαρίζο-
νται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού των
Περιφερειών οικονοµικού έτους 2020, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και των διατάξεων περί
παραγραφής, µέχρι συνολικού ποσού δαπανών σαράντα
τεσσάρων χιλιάδων (44.000) ευρώ.

2. Εκτροφείς που προσκόµισαν νεκρά βοοειδή, πρόβα-
τα ή αίγες, ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, στις αρ-
µόδιες κτηνιατρικές αρχές κατά τα έτη 2014 και 2015,
προκειµένου να εξετασθούν για µεταδοτική σπογγώδη
εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ) και σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια
βοοειδών (ΣΕΒ), ανεξάρτητα αν πραγµατοποιήθηκε η ερ-
γαστηριακή εξέταση από τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρ-
χές, δικαιούνται επιχορήγησης σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 432/20486/13-2-2014 κοινής α-
πόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
345) και την παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ.
2725/81140/21-7-2015 κοινής απόφασης του Υφυπουρ-
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών
(Β΄ 1560), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για
τη χορήγησή της. Η αποζηµίωση βαρύνει τις πιστώσεις
της Συλλογικής Απόφασης Έργου  (ΣΑΕ) 082/2 του προ-
ϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  οικονοµικού έτους
2020, έργο 2019ΣΕ08220006. Η πληρωµή των δικαιού-
χων θα γίνει µε υπόλογο την αρµόδια οικονοµική υπηρε-
σία της Περιφέρειας και η χρηµατοδότηση του έργου θα
γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προγράµµατος Δη-
µοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 22
Επίδοση διοικητικών εγγράφων – 

Ερευνητικό προσωπικό 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 2520/1997 (Α΄ 173) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αποφάσεις της παρ. 1 επιδίδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α΄ 170). Με απόφαση του Υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να καθορίζο-
νται ειδικότερα τεχνικά και λεπτοµερειακά θέµατα για
την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου
που αφορούν ιδίως την εφαρµογή της ηλεκτρονικής κοι-
νοποίησης, τη δηµιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και
την  αίτηση ή συγκατάθεση των διοικουµένων.»

2. Το εφάπαξ ποσό της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4575/2018 (Α΄192) καταβάλλεται και στο ερευνητικό
προσωπικό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτού-
του, κατόπιν έκδοσης της σχετικής κοινής υπουργικής α-
πόφασης της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
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Άρθρο 23
Ορισµός κεντρικών αρµόδιων αρχών 
και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, 

για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΕ) 2017/625 

1. Για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 2017/625, ως κεντρικές αρµόδιες αρχές
για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισµό και τη
διενέργεια των επίσηµων ελέγχων και των άλλων επίση-
µων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβω-
ση της συµµόρφωσης µε τους κανόνες που θεσπίζονται
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τους τοµείς της παρ.
2 του άρθρου 1 του ίδιου Κανονισµού, ορίζονται οι Γενι-
κές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) δια των Διευθύνσεών τους και ο
εποπτευόµενος από το ΥΠΑΑΤ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίµων (ΕΦΕΤ), ως εξής: 
α) Για τον τοµέα της περ. α΄:
αα) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα τρόφιµα

ζωικής προέλευσης που παράγονται στις εγκαταστάσεις
και τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περ.
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α΄95), ό-
πως ισχύει,
αβ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίµων για τα τρόφιµα φυτι-

κής προέλευσης σε κάθε στάδιο της πρωτογενούς παρα-
γωγής, καθώς και κατά την τυποποίηση και συσκευασία
των πρωτογενών αυτών προϊόντων,
αγ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τα υπολείµµατα

γεωργικών φαρµάκων και για τα µη µεταποιηµένα τρόφι-
µα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 852/2004,
αδ) ο ΕΦΕΤ για όλα τα τρόφιµα που δεν εµπίπτουν

στις περ. αα΄, ββ΄ και γγ΄, καθώς και για τα υλικά και α-
ντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε
τρόφιµα.
β) Για τον τοµέα της περ. β΄:
βα) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τον τοµέα της

σκόπιµης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τρο-
ποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) µε σκοπό την παραγω-
γή τροφίµων και ζωοτροφών, όσον αφορά τους σπόρους
προς σπορά (πολλαπλασιαστικό υλικό),
ββ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίµων για τον τοµέα της

σκόπιµης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τρο-
ποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) µε σκοπό την παραγω-
γή τροφίµων, όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες κατηγο-
ρίες σπόρων εκτός των σπόρων προς σπορά,
γ) Για τον τοµέα της περ. γ΄ η Γενική Διεύθυνση Γεωρ-

γίας. 
δ) Για τον τοµέα της περ. δ΄ η Γενική Διεύθυνση Κτη-

νιατρικής. 
ε) Για τον τοµέα της περ. ε΄ η Γενική Διεύθυνση Κτη-

νιατρικής.
στ) Για τον τοµέα της περ. στ΄  η Γενική Διεύθυνση

Κτηνιατρικής.
ζ) Για τον τοµέα της περ. ζ΄ η Γενική Διεύθυνση Γεωρ-

γίας. 
η) Για τον τοµέα της περ. η΄ η Γενική Διεύθυνση Γεωρ-

γίας. 
θ) Για τον τοµέα της περ. θ΄ η Γενική Διεύθυνση Τροφί-

µων.

ι) Για τον τοµέα της περ. ι΄ η Γενική Διεύθυνση Τροφί-
µων. 

2. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 2017/625, ορίζονται ως κεντρικές αρµό-
διες αρχές οι Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ δια των
Διευθύνσεών τους και ο εποπτευόµενος από το ΥΠΑΑΤ
ΕΦΕΤ, ως εξής:
α) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα αναφερόµε-

να στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 2017/625, 
β) η Γενική Διεύθυνση Τροφίµων για τα τρόφιµα φυτι-

κής προέλευσης, εκτός των υποπερ. ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της
περ. δ΄ της παρούσας παραγράφου,
γ) ο Ε.Φ.Ε.Τ. για τα τρόφιµα που δεν περιλαµβάνονται

στις περ. α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς
και για τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρ-
θουν σε επαφή µε τρόφιµα, 
δ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:
δα) για τις ζωοτροφές,
δβ) για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/2031, για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε
τους κανόνες της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2017/625,
δγ) για τους ελέγχους υπολειµµάτων γεωργικών φαρ-

µάκων µέσα και επάνω σε τρόφιµα φυτικής προέλευσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
396/2005,
δδ) για τους σπόρους προς σπορά και το λοιπό πολλα-

πλασιαστικό υλικό µέχρι τη διαδικασία σποράς ή φύτευ-
σης.

3. Για την εφαρµογή της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου
1 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/625 η Γενική Διεύθυνση
Τροφίµων του ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως η κεντρική αρµόδια
αρχή για τους επίσηµους ελέγχους που διενεργούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 89 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 για τον εντοπισµό πιθανών δόλιων ή παρα-
πλανητικών πρακτικών όσον αφορά τα πρότυπα εµπο-
ρίας που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 91 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και όσον αφορά τα τρόφιµα
ζωικής προέλευσης.

4. Για την εφαρµογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου
4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/625 συνιστάται στο ΥΠΑΑΤ
Συντονιστική Επιτροπή Επίσηµων Ελέγχων (ΣΕΕΕ), µε
πρόεδρο τον Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων συγκροτείται η ΣΕΕΕ, ορίζονται
τα µέλη της και καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε το έρ-
γο και τη λειτουργία της. 

5. Για την εφαρµογή της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου
4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/625 το ΥΠΑΑΤ είναι αρµό-
διο για τον συντονισµό της συνεργασίας και των επα-
φών µε την Επιτροπή και µε τα άλλα κράτη µέλη, όσον α-
φορά τους επίσηµους ελέγχους και τις άλλες επίσηµες
δραστηριότητες, δια των κεντρικών αρµόδιων αρχών της
παρ. 1 κατά περίπτωση.

6. Για την εφαρµογή του άρθρου 109 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2017/625 συνιστάται στο ΥΠΑΑΤ οµάδα Πολυετούς
Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), µε τα καθήκοντα
που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η οµάδα
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ΠΟΕΣΕ αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κεντρι-
κών αρµόδιων αρχών της παρ. 1. Με απόφαση του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συγκροτεί-
ται η οµάδα ΠΟΕΣΕ, ορίζονται τα µέλη της και καθορίζε-
ται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της.

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, µε-
τά από εισήγηση των κεντρικών αρµόδιων αρχών της
παρ. 1, κατά περίπτωση, µπορεί να καθορίζονται τα λοι-
πά αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά και εκτελε-
στικά µέτρα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 2017/625 καθώς και των εκτελεστικών ή των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στον
Κανονισµό αυτόν. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται ι-
δίως ο καθορισµός, η κατανοµή και η εξειδίκευση αρµο-
διοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, ο ορισµός των αρ-
µόδιων κατά περίπτωση Διευθύνσεων ως κεντρικών αρ-
χών των παρ. 1, 2 και 3, ο ορισµός των λοιπών αρµόδιων
αρχών, πέραν των κεντρικών, στις οποίες συµπεριλαµβά-
νονται και οι αρχές εφαρµογής εποπτείας και διαχείρι-
σης για την ασφάλεια των τροφίµων, η σύσταση και η
συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ο καθορισµός τελών,
η θέσπιση κυρώσεων, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια από-
φαση επέρχονται οι αναγκαίες προσαρµογές της κείµε-
νης νοµοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάρ-
γηση διατάξεων, προεδρικών διαταγµάτων, κοινών υ-
πουργικών αποφάσεων και υπουργικών αποφάσεων, για
την εκπλήρωση του σκοπού του πρώτου εδαφίου.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, όπου
στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται κεντρικές αρµό-
διες αρχές, για θέµατα που αφορούν ελέγχους στους
τοµείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/625, νοούνται πλέον οι κεντρικές αρµόδιες αρχές
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24
Συµβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασµού - 

Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2) Το Συµβούλιο συγκροτείται από την πολιτική ηγε-
σία και τους Γραµµατείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), τους προϊσταµένους των
Γενικών Διευθύνσεων, τους προϊσταµένους των αυτοτε-
λών υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, τους προϊσταµέ-
νους των Ειδικών Υπηρεσιών και τους Προέδρους των ε-
ποπτευόµενων φορέων του ΥΠΑΑΤ. Στο Συµβούλιο προ-
εδρεύει ο Υπουργός και καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί ο
προϊστάµενος του Γραφείου Συντονισµού Δηµοσίων Πο-
λιτικών της Υπηρεσίας Συντονισµού ή ο οριζόµενος ανα-
πληρωτής του.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και όπου απαιτείται του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα
για την πρόληψη και αντιµετώπιση εκτάκτων ή απρόβλε-
πτων κινδύνων που σχετίζονται µε την προστασία της α-
γροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την
ασφάλεια των τροφίµων και την προστασία της δηµό-
σιας υγείας. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφί-
ου µπορούν να λαµβάνονται εξειδικευµένα ή και συ-

µπληρωµατικά µέτρα πρόληψης, επιτήρησης και ελέγ-
χου σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Στα µέτρα αυτά περι-
λαµβάνεται ιδίως ο ορισµός αρµόδιων αρχών και ο καθο-
ρισµός αρµοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, η σύ-
σταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, καθώς
και η θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Η χρο-
νική διάρκεια ισχύος των µέτρων δεν µπορεί να ξεπερνά
το ένα (1) έτος, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Άρθρο 25
Αγροτικά αδικήµατα φθοράς

1. Το άρθρο 38 του ν. 3585/2007 (Α΄148) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 38
Φθορά αγροτικού κτήµατος

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της φθοράς
πράγµατος ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή τοποθετηµένου σε
δηµόσιο χώρο της παρ. 1 του άρθρου 378, καθώς και της
παρ. 2 του άρθρου 378 του Ποινικού Κώδικα (ν.
4619/2019, Α΄ 95), ο υπαίτιος φθοράς ξένου (ολικώς ή
εν µέρει) ή κοινόχρηστου αγροτικού κτήµατος αξίας µέ-
χρι εξακόσια (600) ευρώ ή αν η ζηµιά που προξενήθηκε
από τη φθορά δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, τι-
µωρείται µε χρηµατική ποινή έως 40 ηµερήσιες µονάδες,
ύψους κάθε ηµερήσιας µονάδας από ένα (1) ευρώ έως ε-
βδοµήντα (70) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και ο
υπαίτιος διατάραξης, µε οποιονδήποτε τρόπο, της κανο-
νικής ροής αρδευτικών υδάτων, αν η ζηµία που προξενή-
θηκε δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ. 

2. Η ποινική δίωξη για το αγροτικό αδίκηµα του παρό-
ντος άρθρου ασκείται πάντοτε αυτεπαγγέλτως, ο εισαγ-
γελέας όµως µε διάταξή του απέχει από την ποινική δίω-
ξη, αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίω-
ξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί µετά την άσκηση
της ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.
Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 381 του Ποι-
νικού Κώδικα εφαρµόζονται αναλόγως και για το αδίκη-
µα του παρόντος άρθρου.

3. Εφόσον η αγροτική φθορά κατά την έννοια της παρ.
1 έχει αντικείµενο  πράγµα αξίας άνω των εξακοσίων
(600) ευρώ ή η ζηµία που προξενήθηκε από τη φθορά υ-
περβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, ο υπαίτιος των αδικη-
µάτων τιµωρείται κατά τις διατάξεις περί φθοράς ξένης
ιδιοκτησίας του Ποινικού Κώδικα.»

2. Το άρθρο 39 του ν. 3585/2007 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 39
Φθορά µε ζώα

1. Όποιος µε πρόθεση προκαλεί αγροτική φθορά, κατά
την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 38, µε ζώα, πτηνά ή
µέλισσες, η οποία έχει αντικείµενο πράγµα αξίας µέχρι
εξακόσια (600) ευρώ ή αν η ζηµία που προξενήθηκε δεν
υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, τιµωρείται µε χρη-
µατική ποινή έως 40 ηµερήσιες µονάδες, ύψους κάθε η-
µερήσιας µονάδας από ένα (1) ευρώ έως εβδοµήντα (70)
ευρώ.

2. Εάν η κατά την παρ. 1 πράξη τελέσθηκε από αµέ-
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λεια, επιβάλλεται χρηµατική ποινή έως 30 ηµερήσιες µο-
νάδες, ύψους κάθε ηµερήσιας µονάδας από ένα (1) ευρώ
έως εβδοµήντα (70) ευρώ.

3. Η ποινική δίωξη για τα αγροτικά αδικήµατα του πα-
ρόντος άρθρου ασκείται πάντοτε αυτεπαγγέλτως, ο ει-
σαγγελέας όµως µε διάταξή του απέχει από την ποινική
δίωξη, αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική
δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί µετά την ά-
σκηση της ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά
αυτήν. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 381
του Ποινικού Κώδικα εφαρµόζονται αναλόγως και για τα
αδικήµατα του παρόντος άρθρου.

4. Εφόσον η αγροτική φθορά κατά την έννοια της παρ.
1 έχει αντικείµενο πράγµα αξίας άνω των εξακοσίων
(600) ευρώ ή η ζηµία που προξενήθηκε από τη φθορά υ-
περβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, ο υπαίτιος του αδική-
µατος τιµωρείται κατά τις διατάξεις περί φθοράς ξένης ι-
διοκτησίας του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 26
Αγροδιατροφικές συµπράξεις

1. Η περ. α΄ του άρθρου 37 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«α) τα άρθρα 1 έως και 34, 36 και 39 έως και 41 του ν.
4384/2016, όπως ισχύουν, του άρθρου 41 του ν.
4384/2016 καταργουµένου αναδροµικά από τότε που ί-
σχυσε, ήτοι από 26.04.2016,».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 11.3.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Άρθρο 27
Διοικητικές κυρώσεις 

1. Η υποπερ. 7 της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23
του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) τροποποιείται ως εξής: 

«7. Η παραγωγή και διάθεση νοθευµένων τροφίµων.
15.000 - 80.000».

2. Μετά την υποπερ. 14 της περ. β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 23 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) προστίθεται υποπερ.
14α , ως εξής:

«14α. Η µη συµµόρφωση, πέραν των περιπτώσεων µη
συµµόρφωσης του άρθρου 23Α, µε τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας σχετικά µε την παραπλανητική επισήµανση,
παρουσίαση, και διαφήµιση των τροφίµων που αφορούν
ειδικά στον προσδιορισµό του τόπου παραγωγής, προέ-
λευσης ή µεταποίησης των τροφίµων.

30.000 - 300.000».

Άρθρο 28
Μη συµµορφώσεις στην ορθή σήµανση 

της χώρας καταγωγής και χρήση των ενδείξεων
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. και βιολογικών προϊόντων 

Μετά το άρθρο 23 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) προστίθε-
ται άρθρο 23Α ως εξής:

«Άρθρο 23Α
Μη συµµορφώσεις ως προς τη σήµανση της χώρας 
καταγωγής και τη χρήση ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.,

Ε.Π.Ι.Π. και βιολογικών προϊόντων

1. Μη συµµορφώσεις ως προς τη σήµανση της χώρας
καταγωγής των προϊόντων και τη χρήση ενδείξεων Προ-
στατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προ-
στατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), Εγγυηµέ-
νων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) και
ενδείξεων βιολογικών προϊόντων, συνιστούν:
α) Η µε πρόθεση παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, απο-

θήκευση, διακίνηση, επισήµανση, διαφήµιση, προώθηση
ή διάθεση στην κατανάλωση τροφίµων, τα οποία, είτε τα
ίδια είτε κατά τα συστατικά τους, εµφανίζονται να έχουν
ως χώρα καταγωγής άλλη από αυτή από την οποία κατά-
γονται ή τόπο µεταποίησης ή παραγωγής ή προέλευσης
άλλον από αυτόν στον οποίο µεταποιήθηκαν ή παράχθη-
καν ή από τον οποίο προέρχονται ή τα οποία εµφανίζο-
νται ως προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. ή βιολογικά,
χωρίς να δικαιούνται τη χρήση των ενδείξεων αυτών,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
β) Η µε πρόθεση µη τήρηση των προδιαγραφών παρα-

γωγής, διάθεσης, επισήµανσης, παρουσίασης και διαφή-
µισης των τροφίµων που φέρουν ενδείξεις Π.Ο.Π.,
Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. ή βιολογικών προϊόντων.
γ) Η µε πρόθεση κατάρτιση ή νόθευση εγγράφων, η

χρήση πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων ή η αντι-
ποίηση της ταυτότητας µιας επιχείρησης τροφίµων για
να επιτευχθεί η κυκλοφορία ή διάθεση των παραπάνω
προϊόντων.

2. Για τις µη συµµορφώσεις της παρ. 1, επιβάλλονται
κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου: 
α) Τα ακόλουθα διοικητικά µέτρα και κυρώσεις, σωρευ-

τικά ή διαζευκτικά: 
αα) Περιορισµός ή απαγόρευση διάθεσης τροφίµων,

σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7, αντίστοιχα. 
αβ) Αναστολή λειτουργίας του συνόλου ή µέρους των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης τροφίµων.
αγ) Προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λει-

τουργίας της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων.
αδ) Δηµοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης και

των επίµαχων προϊόντων για την προστασία του δηµοσί-
ου συµφέροντος.
αε) Διοικητικό πρόστιµο ποσού από τριάντα χιλιάδες

(30.000) ευρώ έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευ-
ρώ. Αν η επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών κατά τη χρήση
του προηγουµένου έτους µεγαλύτερο από δέκα εκατοµ-
µύρια (10.000.000) ευρώ, το ύψος του διοικητικού προ-
στίµου υπολογίζεται σε ποσοστό από µηδέν κόµµα πέ-
ντε τοις εκατό (0,5%) έως έξι τοις εκατό (6%) του κύ-
κλου εργασιών της επιχείρησης ή στο ύψος του κέρδους
που έχει προσπορισθεί από τη συγκεκριµένη ενέργεια,
αν το τελευταίο είναι υψηλότερο. Ως προς τη διαδικασία
επιβολής και την είσπραξη και απόδοση των διοικητικών
προστίµων της παρούσας υποπερίπτωσης εφαρµόζονται
τα άρθρα 24 και 25, αντίστοιχα.
αστ) Μόνιµη αφαίρεση από τον µη συµµορφούµενο

του δικαιώµατος χρήσεως ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.,
Ε.Π.Ι.Π. ή βιολογικών προϊόντων για τα προϊόντα για τα
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οποία διαπιστώνεται µη συµµόρφωση του παρόντος άρ-
θρου. Η παρούσα κύρωση επιβάλλεται εφόσον ο µη συµ-
µορφούµενος είναι υπότροπος.
β) Οι ποινικές κυρώσεις της παρ. 4α του άρθρου 27.
3. Κριτήρια για την αξιολόγηση της βαρύτητας των µη

συµµορφώσεων της παρ. 1 και την επιβολή των διοικητι-
κών µέτρων και κυρώσεων της περ. α΄ της παρ. 2 αποτε-
λούν ιδίως, η επιδίωξη οικονοµικού ή άλλου οφέλους, η
βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος ή τρίτων, η παραπλά-
νηση του καταναλωτή και η υποτροπή για µη συµµορφώ-
σεις του παρόντος άρθρου. Οι υπεύθυνοι που προσδιορί-
ζονται στην περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 27 ευθύνο-
νται µε την προσωπική τους περιουσία και εις ολόκληρον
µαζί µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την καταβολή των
προστίµων που επιβάλλονται σε αυτό, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 29
Ποινικές κυρώσεις

1. Η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, εισάγει, εξάγει, απο-
θηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιµα,
τα οποία κατά τη διαπίστωση της αρµόδιας αρχής είναι
νοθευµένα, σύµφωνα µε τον ορισµό της παρ. 10 του άρ-
θρου 1, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)
µηνών ή χρηµατική ποινή σύµφωνα µε την περ. β΄ της
παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα
(ν. 4619/2019, Α΄ 95). Αν τα νοθευµένα τρόφιµα του
προηγουµένου εδαφίου είναι, κατά τη διαπίστωση της
αρµόδιας αρχής, επιβλαβή σύµφωνα µε τις παρ. 6 και 8
του άρθρου 1, για την υγεία του ανθρώπου, επιβάλλεται
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποι-
νή σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2 και την παρ. 3 του
άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα.
Με διάταξη του αρµόδιου Εισαγγελέα, σύµφωνα µε τα

άρθρα 2 περ. β΄ και 3 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2472/1997 (Α΄
50), µπορεί να επιτραπεί η δηµοσίευση των στοιχείων
των κατηγορουµένων ή καταδικασθέντων για τα ανωτέ-
ρω αδικήµατα για τη συµπλήρωση στοιχείων της ανακρί-
σεως ή/και για την προστασία των καταναλωτών και της
δηµόσιας υγείας.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4235/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Όποιος µε πρόθεση παράγει, εισάγει, εξάγει, απο-
θηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιµα,
τα οποία κατά τη διαπίστωση της αρµόδιας αρχής είναι
επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου, σύµφωνα µε τις
παρ. 6 και 8 του άρθρου 1, τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον έξι (6) µηνών ή χρηµατική ποινή σύµφωνα µε
την περ. β΄ της παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 57 του
Ποινικού Κώδικα, εκτός αν προβλέπεται µεγαλύτερη ποι-
νή από άλλες κείµενες διατάξεις.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4235/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Όποιος, κατά τη διαπίστωση της αρµόδιας αρχής,
αναµειγνύει παράνοµα είδη τροφίµων διαφορετικών ποι-
οτήτων µε σκοπό τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, τι-
µωρείται µε φυλάκιση ή χρηµατική ποινή σύµφωνα µε
την περ. β΄ της παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 57 του
Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος
µε πρόθεση εισάγει, εξάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή δια-
θέτει στην κατανάλωση τέτοια προϊόντα.»

4. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4235/2014
προστίθεται παρ. 4α΄ ως εξής:

«4α. Όποιος µε πρόθεση παράγει, εισάγει, εξάγει, α-
ποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιµα
τα οποία, είτε τα ίδια είτε κατά τα συστατικά τους, εµφα-
νίζονται, κατά τη διαπίστωση της αρµόδιας αρχής, να έ-
χουν ως χώρα ή τόπο µεταποίησης ή παραγωγής ή προ-
έλευσης άλλον από αυτόν στον οποίο µεταποιήθηκαν ή
παράχθηκαν ή από τον οποίο προέρχονται ή τα οποία εµ-
φανίζονται ως προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ε.Π.Ι.Π. χωρίς
να δικαιούνται τη χρήση των ενδείξεων αυτών σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή από εκατό
(100) έως τριακόσιες εξήντα (360) ηµερήσιες µονάδες,
ύψους δέκα (10) έως εκατό (100) ευρώ εκάστη.
Με διάταξη του αρµόδιου Εισαγγελέα, σύµφωνα µε τα

άρθρα 2 περ. β΄ και 3 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2472/1997,
µπορεί να επιτραπεί η δηµοσίευση των στοιχείων των
κατηγορουµένων ή καταδικασθέντων για τα ανωτέρω α-
δικήµατα για τη συµπλήρωση στοιχείων της ανακρίσεως
ή/και για την προστασία των καταναλωτών και της δηµό-
σιας υγείας.»

Άρθρο 30
Ενίσχυση εποχιακής απασχόλησης 

σε αγροτικές εργασίες

Στο άρθρο 92 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) προστίθεται
δεύτερη παράγραφος και το άρθρο διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 92
Περιστασιακή εργασία εγγεγραµµένων ανέργων

1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Οργανι-
σµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
που πραγµατοποίησαν ως και εβδοµήντα (70) ηµεροµί-
σθια ανά δωδεκάµηνο, µπορούν µε αίτησή τους προς τον
Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαι-
ρουµένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε
χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο δεν ήταν εγγε-
γραµµένοι άνεργοι.

2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγµατοποιείται
σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της
καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους
αυτής.»

Άρθρο 31
Παράταση θητείας µελών Διοικητικών και Εποπτικών

Συµβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισµών

Παρατείνεται µέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 η θητεία των
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των Διοικητικών
και Εποπτικών Συµβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών, Αναγκαστικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων Ανα-
γκαστικών Συνεταιρισµών.

Άρθρο 32
Τροποποίηση σκοπού της Εθνικής'Ενωσης

Αγροτικών Συνεταιρισµών

Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4673/2020 α-
ντικαθίσταται ως εξής:
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«α) Εκπροσωπεί τους αγροτικούς συνεταιρισµούς της
Ελλάδος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας.»

Άρθρο 33
Περιβαλλοντική αποκατάσταση Λίµνης Κορώνειας

1. Προς τον σκοπό της περιβαλλοντικής αποκατάστα-
σης της Λίµνης Κορώνειας, το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ορίζεται ως η µόνη αρµόδια αρχή,
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής, νο-
µοθετικής ή κανονιστικής ρύθµισης, για:
α. Την ανάθεση και εκτέλεση των πάσης φύσεως δη-

µοσίων συµβάσεων προµηθειών, έργων, µελετών και υ-
πηρεσιών που αφορούν στην περιβαλλοντική αποκατά-
σταση της Λίµνης Κορώνειας, ιδίως δε κατασκευή νέων,
συντήρηση και λειτουργία υπαρχόντων δικτύων, εγκατα-
στάσεων και έργων, όπως ενδεικτικά: έργων ορεινής υ-
δρονοµίας, αρδευτικών έργων, έργων εµπλουτισµού του
φρεάτιου υδροφορέα, έργων λιµνοδεξαµενών ωρίµαν-
σης, έργων λειτουργίας ενωτικής τάφρου, έργων δια-
µόρφωσης υγρότοπου και ενδιαιτηµάτων, έργων επεξερ-
γασίας λυµάτων και βιολογικού καθαρισµού, γεωτρή-
σεις.
Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να παραχωρείται
το δικαίωµα χρήσης της λίµνης Κορώνειας και των παρό-
χθιων εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, για την εκτέ-
λεση των έργων που ενδεικτικώς απαριθµούνται στην
περ. α΄, κύριων ή συµπληρωµατικών, και για χρονικό διά-
στηµα µέχρι την ολοκλήρωση του έργου της περιβαλλο-
ντικής αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας. Η άδεια
του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285),
µε την υποβολή από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εµπεριστατωµένης
έκθεσης, η οποία περιλαµβάνει: τεχνική περιγραφή των
έργων της περ. α΄ και αποτύπωση βάσει χαρτών και δια-
γραµµάτων των ορίων της παραχωρούµενης έκτασης. Οι
διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζο-
νται και σε περίπτωση που απαιτηθεί, µεταγενέστερα, η
έκδοση άδειας για την εκτέλεση οποιουδήποτε επιπρό-
σθετου, κύριου ή συµπληρωµατικού, τακτικού ή έκτα-
κτου, έργου.
Τα έργα, για την εκτέλεση των οποίων παραχωρείται η

χρήση της ως άνω έκτασης, ανατίθενται και  εκτελούνται
σύµφωνα µε την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία και
τη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων, µετά από ακτο-
µηχανική µελέτη, όπου απαιτείται από τη φύση του έρ-
γου, η οποία ανατίθεται και εγκρίνεται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλ-

λει στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, για κάθε ένα από
τα έργα, για τα οποία παραχωρείται µε την ως άνω άδεια
η χρήση της σχετικής έκτασης, την ακτοµηχανική µελέ-
τη, όπου απαιτείται, την οριστική µελέτη, µετά την έγκρι-
σή τους από το ίδιο, καθώς και την Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων. 
β. Τη λήψη µέτρων και την εφαρµογή δράσεων για την

προστασία των οικοσυστηµάτων και την προστασία της
χλωρίδας και της πανίδας.

γ. Τη λήψη µέτρων για την εξοικονόµηση νερού σε πε-
ριόδους ανοµβρίας.
δ. Την αλλαγή των αγροτικών πρακτικών, την εφαρµο-

γή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής και την εφαρ-
µογή γεωργίας µειωµένων εισροών.
ε. Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τηλεµετρι-

κών δεδοµένων και παραµέτρων (ποσοτικών, ποιοτικών,
περιβαλλοντικών, φυσικοχηµικών).
Για συγχρηµατοδοτούµενα µέτρα, δράσεις και έργα

προστασίας της Λίµνης Κορώνειας, το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας αναλαµβάνει τον συντονισµό
του σχεδιασµού και της εφαρµογής τους, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές και σύµφωνα µε το
κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει.
Η παρούσα διάταξη ισχύει και για πάσης φύσεως δη-

µόσιες συµβάσεις της περ. α΄ που έχουν ήδη ανατεθεί
και βρίσκονται στο στάδιο εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυ-
τή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπεισέρ-
χεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις συµβάσεις αυτές, εφόσον η δυνατότητα αυτή δεν έχει
ρητώς αποκλειστεί από την οικεία σύµβαση. Η διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για µέτρα ή δρά-
σεις των περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ που ήδη εκτελούνται. 

2. Προς τον σκοπό της ταχείας και απρόσκοπτης εκτέ-
λεσης του έργου που περιγράφεται στην παρ. 1, συστή-
νεται θέση Συντονιστή του έργου της περιβαλλοντικής
αποκατάστασης της Λίµνης Κορώνειας, µε  θητεία για ό-
σο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο και αρµοδιότητα
τον συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών. Η
ανωτέρω θέση µπορεί να καλυφθεί είτε µε διορισµό σε
θέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου είτε µε από-
σπαση προσωπικού που υπηρετεί στον στενό ή τον ευρύ-
τερο δηµόσιο τοµέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο
διορισµός διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και η απόσπαση µε κοινή από-
φαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και του αρµόδιου οργάνου του φο-
ρέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδι-
κής αντίθετης διάταξης. Σε περίπτωση διορισµού, ο Συ-
ντονιστής λαµβάνει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο
Μισθολογικό Κλιµάκιο 19 της Κατηγορίας ΠΕ προσαυξη-
µένες κατά το επίδοµα θέσης ευθύνης της υποπερ. αε)
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176). Σε περίπτωση απόσπασης, καταβάλλονται από
τον φορέα υποδοχής οι αποδοχές της οργανικής  θέσης
του υπαλλήλου προσαυξηµένες κατά το επίδοµα θέσης
ευθύνης της υποπερ. αε) της περ. α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η θητεία του Συ-
ντονιστή δύναται να λήξει και πριν την ολοκλήρωση του
έργου. Οµοίως δύναται να αρθεί και πριν την ολοκλήρω-
ση του έργου η τυχόν απόσπαση µε κοινή απόφαση του
αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του αρµόδιου οργάνου του φορέα προέ-
λευσης. 
Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη του έρ-

γου του Συντονιστή δύναται να αποσπασθούν έως τέσ-
σερις (4) υπάλληλοι που υπηρετούν µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στον στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
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για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο, κατά  παρέκ-
κλιση κάθε γενικής ή ειδικής αντίθετης διάταξης, µε κοι-
νή απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και του αρµόδιου οργάνου
του φορέα προέλευσης. Στην περίπτωση του προηγού-
µενου εδαφίου, οι αποδοχές των αποσπασθέντων υπαλ-
λήλων καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Η από-
σπαση δύναται να αρθεί και πριν την ολοκλήρωση του
έργου, µε κοινή απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρµόδι-
ου οργάνου του φορέα προέλευσης. 

3. Για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών,
υπηρεσιών ή µελετών της παρ. 1, η εκτιµώµενη αξία των
οποίων είναι κατώτερη των ορίων της περ. β΄ του άρ-
θρου 5 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει, καθώς
και δηµοσίων συµβάσεων έργων εκτιµώµενης αξίας ο-
µοίως κατώτερης των ορίων της περ. β΄ του άρθρου 5
του ν. 4412/2016 που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβά-
σεις προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών, είναι δυνατή η
επιλογή οποιασδήποτε από τις προβλεπόµενες στο άρ-
θρο 116 του ν. 4412/2016 διαδικασίας ανάθεσης, ανε-
ξαρτήτως της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.

Άρθρο 34
Νοµοτεχνικές βελτιώσεις ν. 4685/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας συγκροτείται οµάδα εργασίας για την εκπόνη-
ση του Σχεδίου Δράσης, υπό την εποπτεία της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

2. Η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4685/
2020 καταργείται.

3. Στο σηµείο 15 του Παραρτήµατος 1 του ν.
4685/2020, το όνοµα της Μονάδας αντικαθίσταται σε
«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΧΙΝΙΑ –
ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» και το όνοµα της Έ-
δρας αντικαθίσταται σε «Παλλήνη».

Άρθρο 35
Εφαρµοστική διάταξη του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας εκδίδονται τεχνικές οδηγίες για την εφαρµογή του
τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/
2020 (Α΄ 101).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36
Καταργούµενες διατάξεις

Από  την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α) Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1474/1984 (Α΄ 128).
β) Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173). 
γ) Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164)

και η υφιστάµενη παρ.6 αναριθµείται σε παρ.5. 
δ) Η υπ’ αρ. Β3-32/26.03.2003 κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας (Β΄ 386).
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Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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