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ΘΕΜΑ: «Έκδοση της υπ’ αρ. 2481/28947/15-10-2020 υπουργικής απόφασης για την έγκριση
κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και
εγκαταστάσεων µεταποίησης τροφίµων, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησής της και
µητρώο των ανωτέρω επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, σε συµµόρφωση µε τα άρθρα 4, 5 και
6 της υπό στοιχεία Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συµβουλίου»

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4646 δηµοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 2481/289147/15-10-2020
Υ.Α. του θέµατος. Η απόφαση αυτή εκδίδεται σε συνέχεια του ν. 4711/2020 (Α΄ 145) «Απλούστευση
πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων», ο οποίος τροποποιεί τον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) µε την προσθήκη, µεταξύ άλλων, του
Κεφαλαίου ΙΕ΄ (άρθρα 84 έως 88) για την απλούστευση, κυρίως µέσω της τροποποίησης διατάξεων
του ν. 4282/2014 (Α΄ 182), του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων υδατοκαλλιέργειας
εντατικής και ηµιεντατικής µορφής.
Με την ανωτέρω Υ.Α. ενσωµατώνονται εκ νέου στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις των άρθρων
4, 5 και 6 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου
για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους, καθώς καταργούνται ταυτόχρονα τα αντίστοιχα
άρθρα 4, 5, 6 του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46), σύµφωνα µε το άρθρο 88 του ν. 4442/2016, όπως ισχύει.
Βασικός σκοπός της εν λόγω Υ.Α. είναι η διαµόρφωση, σε συνδυασµό µε το π.δ. 28/2009, ενιαίου
θεσµικού πλαισίου για την έγκριση των κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων α) των επιχειρήσεων
παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4282/2014 και β) των

επιχειρήσεων τροφίµων που εµπίπτουν στον ορισµό των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας του π.δ. 28/2009.
Με αφορµή τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση µε το προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο και
την ανάγκη παροχής ορισµένων διευκρινήσεων, κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω Υ.Α. και του ν.
4711/2020, σας επισηµαίνουµε τα κάτωθι:
Α. Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
4282/2014 (µονάδες υδατοκαλλιέργειας)
1) Για την ίδρυση και λειτουργία των µονάδων υδατοκαλλιέργειας θεσπίζονται δύο διακριτά
στάδια.
Στο στάδιο της ίδρυσης προβλέπεται, κατά περίπτωση, χορήγηση έγκρισης ίδρυσης ή υποβολή
γνωστοποίηση ίδρυσης για τις χερσαίες µονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού που
εγκαθίστανται σε ιδιωτικές, µη δασικές χερσαίες εκτάσεις, εκτός περιοχών του δικτύου NATURA
2000.
Στο στάδιο της λειτουργίας προβλέπεται σε κάθε περίπτωση η υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας.
2) Θεσπίζεται η έκδοση κτηνιατρικής βεβαίωσης σχετικά µε την πλήρωση των κτηνιατρικών
υγειονοµικών όρων ως ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τόσο για τη λήψη έγκρισης ίδρυσης
(υπόδειγµα 1) όσο και για την υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης (υπόδειγµα 2). Η βεβαίωση αυτή
εκδίδεται από την αρµόδια τοπική κτηνιατρική υπηρεσία κατόπιν θετικής εισήγησης της ήδη
υπάρχουσας τριµελούς κτηνιατρικής επιτροπής (οι παλαιότερες αποφάσεις σύστασης και
συγκρότησης των επιτροπών εξακολουθούν να ισχύουν βάσει του άρθρου 6 της Υ.Α.), η οποία
εξετάζει την πληρότητα σχετικού φακέλου.
Όταν πρόκειται για µονάδες εκτροφής οστρακοειδών, στην κτηνιατρική βεβαίωση διατυπώνεται και
γνώµη ως προς τη δυνατότητα ένταξης σε Κατηγοριοποιηµένες Περιοχές Παραγωγής Ζώντων
∆ίθυρων Μαλακίων, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 853/2004 και τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ)
2019/627.
3) Θεσπίζεται η έκδοση απόφασης έγκρισης κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων και χορήγησης
κωδικού αριθµού από τη ∆/νση Υγείας των Ζώων (∆ΥΖ) του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν θετικής εισήγησης
της αρµόδιας τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας, ως ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Η ανωτέρω εισήγηση γίνεται σε συνέχεια επιτόπιου ελέγχου
της σχετικής γνωµοδοτικής επιτροπής στις ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις.
Με την απόφαση αυτή χορηγείται αφενός µεν η έγκριση κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων της
παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. του θέµατος, αντικαθιστώντας επί της ουσίας την κτηνιατρική

άδεια του π.δ. 28/2009 που µέχρι πρότινος εµπεριεχόταν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,
αφετέρου δε ο κωδικός αριθµός της µονάδας.
4) Όταν επέρχονται µεταβολές που επηρεάζουν τους υγειονοµικούς όρους έγκρισης της µονάδας
υδατοκαλλιέργειας (π.χ. αύξηση δυναµικότητας, αλλαγή θέσης, διαφοροποίηση εκτρεφόµενων
ειδών), απαιτείται α) η εκ νέου έκδοση κτηνιατρικής βεβαίωσης επί της επιδιωκόµενης µεταβολής,
εφόσον αλλάζει η περιβαλλοντική αδειοδότηση και β) η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης
κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθµού της ∆ΥΖ, µετά την υλοποίηση
της µεταβολής και την προβλεπόµενη εισήγηση της αρµόδιας τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας, µε ή
χωρίς τη διενέργεια νέας αυτοψίας και δίχως να είναι υποχρεωτική η σχετική γνωµοδότηση της
τριµελούς επιτροπής.
Στις ανωτέρω απαιτήσεις δεν εµπίπτουν οι περιπτώσεις ανανεώσεων εγκρίσεων ίδρυσης, αύξησης
της δυναµικότητας που δεν υπερβαίνει το 20% και απλής µετατόπισης των πλωτών εγκαταστάσεων,
όπου αρκεί η σχετική ενηµέρωση των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και της ∆ΥΖ από τις
αρµόδιες ∆/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων.
5) Όταν επέρχονται µεταβολές των στοιχείων της ταυτότητας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση της κτηνιατρικής βεβαίωσης και θετική εισήγηση της αρµόδιας
κτηνιατρικής υπηρεσίας για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης κτηνιατρικών υγειονοµικών
όρων και χορήγησης κωδικού αριθµού. Οι µεταβολές αυτές κοινοποιούνται από τις αρµόδιες ∆/νσεις
Αγροτικών Υποθέσεων στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες και στη ∆ΥΖ, η οποία προβαίνει
στην τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης άνευ εισήγησης.
6) Προσωρινή ή οριστική παύση λειτουργίας της µονάδας και τυχόν επανεκκίνηση αυτής πρέπει
να δηλώνεται εντός δέκα ηµερών στις κατά τόπους αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές, οι οποίες
ενηµερώνουν σχετικά τη ∆ΥΖ.
7) Σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αναγκαίων δικαιολογητικών για την
έκδοση κτηνιατρικής βεβαίωσης και απόφασης έγκρισης κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων και
χορήγησης κωδικού αριθµού, σας τονίζουµε τα εξής:
α) Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης κτηνιατρικών
υγειονοµικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθµού υποβάλλονται άπαξ, στο στάδιο της ίδρυσης,
για την έκδοση κτηνιατρικής βεβαίωσης. ∆εν απαιτείται η εκ νέου κατάθεσή τους µαζί µε την
αίτηση έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η οποία υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης
κατόπιν ολοκλήρωσης των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων, εκτός αν η αρµόδια κτηνιατρική
υπηρεσία ζητήσει την προσκόµιση επικαιροποιηµένων ή συµπληρωµατικών στοιχείων.
Ανάλογη διαδικασία εφαρµόζεται και όταν απαιτείται έκδοση κτηνιατρικής βεβαίωσης για την
τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης.
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συντεταγµένες κ.λπ.) του µέρους Ι του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 60 του π.δ. 28/2009 ορίζονται
και περιγράφονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση (Α.Ε.Π.Ο. / Π.Π.∆.), η οποία προηγείται
χρονικά της κτηνιατρικής βεβαίωσης. Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση πρέπει πάντα
να συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά που ελέγχονται και αξιολογούνται για
την έκδοση της βεβαίωσης αυτής.
γ)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το θέµα των εκτρεφόµενων ειδών και ειδικότερα των θαλάσσιων

µεσογειακών ιχθύων, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 9232.1/1/11/11-01-2011 (Β΄ 396) υπουργική
απόφαση, καθώς στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται είδη διαφορετικής ευαισθησίας ως προς την
ιογενή αιµορραγική σηψαιµία (VHS), νόσηµα που εµπεριέχεται στον κατάλογο ασθενειών τόσο του
π.δ. 28/2009 όσο και του Καν. (ΕΕ) 1882/2018, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Απριλίου 2021.
Στην πράξη, όλα τα είδη των θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων που εκτρέφονται σήµερα στη χώρα
µας (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, κρανιός, µυτάκι) θεωρούνται φορείς του ανωτέρω νοσήµατος και
δεν είναι ευαίσθητα σε αυτό. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον σχετικό ορισµό, στην κατηγορία αυτή
θεωρητικά συµπεριλαµβάνονται και ευαίσθητα είδη, όπως ενδεικτικά το καλκάνι, τα οποία δυνητικά
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο εκτροφής.
Συνεπώς, όταν πρόκειται για θαλάσσιους µεσογειακούς ιχθύες, µαζί µε τα λοιπά
δικαιολογητικά θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της επιχείρησης, µε την
οποία θα δηλώνει α) αν στη µονάδα θα τοποθετηθούν ή όχι ευαίσθητα είδη στην ιογενή
αιµορραγική σηψαιµία και ποια είναι αυτά και β) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να
ενηµερώσει τις αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για οποιαδήποτε σχετική αλλαγή κατά τη
λειτουργία της µονάδας.
δ) Τοπογραφικά διαγράµµατα, κατόψεις εγκαταστάσεων, χάρτες περιοχών και επιπρόσθετες
πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία υποβοηθούν τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
στοιχείων του µέρους Ι του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 60 και των άρθρων 8, 9 και 10 του π.δ.
28/2009. ∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω περιλαµβάνονται είτε στις Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) είτε
στις τεχνικές εκθέσεις για την υπαγωγή σε Π.Π.∆. (Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις), όταν
κρίνεται σκόπιµο, οι εν λόγω µελέτες ή εκθέσεις, κατά περίπτωση, µπορούν να ζητούνται σε
ηλεκτρονική µορφή από τις ∆/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων ή τον υπεύθυνο της επιχείρησης, εφόσον
πρόκειται για µονάδα που εµπίπτει σε καθεστώς γνωστοποίησης ίδρυσης.
Ειδικά για τις Μ.Π.Ε., οι υπάλληλοι των αρµόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών µπορούν να
αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση σε αυτές µέσω της εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό
περιβαλλοντικό µητρώο ως ενδιαφερόµενοι πολίτες (στο µέλλον θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση µε

περισσότερα δικαιώµατα και σε υπηρεσίες που δε γνωµοδοτούν για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση, όπως οι κτηνιατρικές).
ε)

Η εισήγηση της αρµόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας προς τη ∆ΥΖ για την έκδοση απόφασης

έγκρισης κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθµού πρέπει να
µνηµονεύει τον Α∆Α της έγκρισης ίδρυσης και, εφόσον πρόκειται για θαλάσσιους
µεσογειακούς ιχθύες, αν θα εκτρέφονται ή όχι είδη ευαίσθητα στην ιογενή αιµορραγική
σηψαιµία.
Για τις µονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού που προβλέπεται υποβολή γνωστοποίησης
ίδρυσης από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και όχι έκδοση έγκρισης ίδρυσης από την αρµόδια ∆/νση
Αγροτικών Υποθέσεων, η εισήγηση πρέπει να µνηµονεύει τον Α∆Α της υπαγωγής της
δραστηριότητας σε Π.Π.∆. και να συνοδεύεται από αντίγραφο του εντύπου της γνωστοποίησης
ίδρυσης.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και όταν απαιτείται εισήγηση για την τροποποίηση της
απόφασης έγκρισης κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθµού.
Β. Επιχειρήσεις τροφίµων που εµπίπτουν στον ορισµό των επιχειρήσεων παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας του π.δ. 28/2009
1) Με την Υ.Α. του θέµατος αποσαφηνίζεται πλέον, µετά και από διευκρινήσεις που παρείχε η
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υδατοκαλλιέργειας του άρθρου 3 του π.δ. 28/2009, συνεπώς οφείλουν να λαµβάνουν τη σχετική
έγκριση κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων της παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υ.Α.. Η
έγκριση αυτή χορηγείται µε απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του
ΥΠΑΑΤ, κατόπιν θετικής εισήγησης της αρµόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας που λαµβάνει υπόψη τη
γνωµοδότηση της τριµελούς κτηνιατρικής επιτροπής.
Όταν οι εν λόγω επιχειρήσεις εµπίπτουν στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α΄
95), όπως ενδεικτικά τα κέντρα αποστολής και καθαρισµού, στην ανωτέρω απόφαση
ενσωµατώνεται και η έγκριση του άρθρου 6 του ίδιου π.δ.
Οι αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούνται να ενηµερώσουν τους υπεύθυνους των ανωτέρω
επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, για την υποχρέωση συµµόρφωσής τους µε τις
διατάξεις της Υ.Α. του θέµατος και του π.δ. 28/2009. Σηµειώνεται ότι ανάλογη απαίτηση έχει
θεσπιστεί και στον Καν. (ΕΕ) 429/2016 (Animal Health Law) που θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Απριλίου
2021, ηµεροµηνία κατάργησης της Οδηγία 2066/88/ΕΚ για την υγεία των ζώων υδατοκαλλιέργειας.

Ο Κανονισµός αυτός συµπεριλαµβάνει µεταβατική διάταξη βάσει της οποίας θα παραµείνουν σε
ισχύ όσες εγκρίσεις χορηγήθηκαν µε το παλαιότερο νοµικό πλαίσιο.
2) Θεσπίζεται η δυνατότητα λήψης και από µη µεταποιητικές εγκαταστάσεις τροφίµων της
έγκρισης κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. για τη θανάτωση, την
επεξεργασία και το χειρισµό ζώων υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς ελέγχου ασθενειών.

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΚΟΤΣΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆ΗΛΕ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………….
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
………….………………………….
∆/νση:…..………………………….
Τµήµα:…………………………….
Πληροφορίες:……………………..
Ταχ . ∆/νση:……………………….
Ταχ . Κώδικας:.…………………...
Τηλέφωνο:………………………...
Fax:….……………………….…….
Email:……………………………...

(Πόλη – Ηµεροµηνία)
Αρ. πρωτ.:
ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
…………………………………………………
Γεν. ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων
…………………………………………………
ΚΟΙΝ: (Στοιχεία Επιχείρησης)
………..………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο φάκελος της επιχείρησης µε την επωνυµία ………………………………..……....,
ο οποίος διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε το αριθ. πρωτ. …….…………………………………...
έγγραφό σας για την έγκριση ίδρυσης/τροποποίηση έγκρισης ίδρυσης µονάδας υδατοκαλλιέργειας
στη θέση ………………………………………………………., είναι πλήρης δικαιολογητικών και
πληροί τους κτηνιατρικούς υγειονοµικούς όρους για την υγεία των ζώων υδατοκαλλιέργειας που
προβλέπονται στην κείµενη κτηνιατρική νοµοθεσία.
Μετά την ολοκλήρωση στη µονάδα υδατοκαλλιέργειας των αναγκαίων εργασιών και
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της ίδρυσης/υλοποίησης µεταβολών, ο υπεύθυνος της επιχείρησης
υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία µας για την έκδοση/τροποποίηση της απόφασης
έγκρισης κτηνιατρικών υγειονοµικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθµού.
(Για τις εκτροφές οστρακοειδών διατυπώνεται και γνώµη ως προς τη δυνατότητα ένταξης σε
Κατηγοριοποιηµένες Περιοχές Παραγωγής Ζώντων ∆ίθυρων Μαλακίων)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

……………………………

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………….
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
………….…………………………..
∆/νση:…..…………………………..
Τµήµα:……………………………..
Πληροφορίες:……………………...
Ταχ . ∆/νση:………………………..
Ταχ . Κώδικας:…………………….
Τηλέφωνο:…………………………
Fax:..……………………….……….
Email:………………………………

(Πόλη – Ηµεροµηνία)
Αρ. πρωτ.:
ΠΡΟΣ: (Στοιχεία Επιχείρησης)
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
ΚΟΙΝ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
………..………………………………………..
Γεν. ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων
…………………………………………………

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο φάκελος της επιχείρησης µε την επωνυµία...……………………………………....,
ο οποίος υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας µε την αριθ. πρωτ. …….…………………………………...
αίτησή σας για τη γνωστοποίηση ίδρυσης / µεταβολή γνωστοποίησης ίδρυσης µονάδας
υδατοκαλλιέργειας στη θέση ………………………………………………………., είναι πλήρης
δικαιολογητικών και πληροί τους κτηνιατρικούς υγειονοµικούς όρους για την υγεία των ζώων
υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στην κείµενη κτηνιατρική νοµοθεσία.
Μετά την ολοκλήρωση στη µονάδα υδατοκαλλιέργειας των αναγκαίων εργασιών και
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της ίδρυσης/υλοποίησης µεταβολών, υποχρεούστε να υποβάλλετε
αίτηση στην υπηρεσία µας για την έκδοση/τροποποίηση της απόφασης έγκρισης κτηνιατρικών
υγειονοµικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθµού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

……………………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

1.

∆/νσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών

2.

∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

3.

∆/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

4.

∆/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο

5.

∆/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Υπουργείο

6.

∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας στο Υπουργείο

7.

∆/νση Υδατοκαλλιεργειών στο Υπουργείο

8.

Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ)

9.

Πανελλήνια Ένωση Μικροµεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (ΠΑΝΕΜΜΙ)

10. Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)

