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Ωο ΠΓ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ
Θέκα : «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο εηζαγσγήο ζκήλνπο κε βηνινγηθψλ
λενζζψλ πνπ πξννξίδνληαη α) γηα θξενπαξαγσγή θαη β) γηα απγνπαξαγσγή,
βάζεη ηνπ άξζξνπ 22 παξ.2 πεξ.β), Καλ. (ΔΚ) αξ. 834/07 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
άξζξνπ 42, Καλ. (ΔΚ) αξ. 889/08 ηεο Δπηηξνπήο»
Η παξνχζα εγθχθιηνο έρεη σο ζθνπφ:
Tελ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο βηνινγηθνχο επηρεηξεκαηίεο
/πηελνηξφθνπο νη νπνίνη ζέινπλ λα εηζάγνπλ ζηε βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο ζκήλνο κε
βηνινγηθψλ λενζζψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 22 παξ.2 πεξ.β), Καλ. (ΔΚ) αξ.834/07 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 42, Καλ. (ΔΚ) αξ.889/08 ηεο Δπηηξνπήο.
Η εγθχθιηνο ζηνρεχεη ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο
Οξγαληζκνχο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξνηφλησλ (ΟΔΠ) θαη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο επηρεηξεκαηίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
θαη ηα ππνδείγκαηα ησλ εληχπσλ αίηεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο εηζαγσγήο θαζψο θαη γηα
δηεπθξηλίζεηο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ θαη
Πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν επηρεηξεκαηίαο.
ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα παξαζέηνπκε ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο θαλνληζκψλ θαη
εζληθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο
1)Βάζεη ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξ.834/07 ηνπ πκβνπιίνπ :
-ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ έγθξηζε εμαηξέζεσλ απφ ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο
πνπ θαζνξίδνληαη ζηα θεθάιαηα 1 έσο 4 ππφ φξνπο (παξ.1 άξζξν 22, Καλ. 834/07)
θαη
-νη πξναλαθεξφκελεο εμαηξέζεηο πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην θαη, εθφζνλ απαηηείηαη,
πεξηνξίδνληαη ρξνληθά θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε κεηαμχ άιισλ : «β) φηαλ είλαη αλαγθαίεο
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε πξφζβαζε ….. ζε δσληαλά δψα … , φηαλ ην ελ ιφγσ
πιηθφ δελ είλαη δηαζέζηκν ζηελ αγνξά ζε κνξθή βηνινγηθνχ πξντφληνο» . (πεξ. β, παξ. 2,
άξζξν 22, Καλ. 834/07)
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2)Βάζεη ηνπ άξζξνπ 42, Καλ. (ΔΚ) αξ 889/08 ηεο Δπηηξνπήο, φηαλ πιεξνχληαη νη
φξνη ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2, ζηνηρείν β) ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξ.834/07 θαη κε πξνεγνχκελε
έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο θαζνξίδεηαη
ζηελ παξ. α) φηη «γηα ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε, ηελ αλαλέσζε ή ηελ αλαζχζηαζε
ζκήλνπο πνπιεξηθψλ, φηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα βηνινγηθά εθηξεθφκελσλ
πνπιεξηθψλ, επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή πνπιεξηθψλ κε βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε κνλάδα
βηνινγηθήο παξαγσγήο πνπιεξηθψλ, ππφ ηνλ φξν φηη νη πνπιάδεο πνπ πξννξίδνληαη γηα
παξαγσγή απγψλ θαη νη λενζζνί πνπ πξννξίδνληαη γηα θξεαηνπαξαγσγή είλαη ειηθίαο
κηθξφηεξεο ησλ ηξηψλ εκεξψλ» θαη
ζηελ παξ. β) φηη επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη ζε κνλάδα βηνινγηθήο παξαγσγήο κέρξη
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πνπιάδεο κε βηνινγηθήο εθηξνθήο γηα ηελ παξαγσγή απγψλ,
ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 18 εβδνκάδσλ, φηαλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα βηνινγηθά
εθηξεθφκελσλ πνπιάδσλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ
νξίδνληαη ζην ηκήκα 3 θαη 4 ηνπ θεθαιαίνπ 2.»
ε

Με βάζε ηα αλσηέξσ ε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ήηνη ηεο Γηεχζπλζεο
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη φρη πξναηξεηηθή
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ.
3)α)Βάζεη ηνπ άξζξνπ 42, Καλ. 834/07 ελ αλακνλή ηεο πξνζζήθεο ιεπηνκεξψλ
θαλφλσλ παξαγσγήο , εθαξκφδνληαη νη εζληθνί θαλφλεο ή ειιείςεη απηψλ , απνδεθηά ή
αλαγλσξηζκέλα απφ ηα θξάηε κέιε ηδησηηθά πξφηππα
β)Με ηελ ΤΑ αξηζκ. 239343/2010 (ΦΔΚ 233 Β) «Καζνξηζκφο Δζληθψλ θαλφλσλ
βηνινγηθήο παξαγσγήο πνπιάδσλ γηα παξαγσγή απγψλ» θαζνξίδνληαη εζληθνί θαλφλεο
βηνινγηθήο παξαγσγήο πνπιάδσλ γηα παξαγσγή απγψλ ειηθίαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 18
εβδνκάδσλ.
4) Η Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
245090/2006 (ΦΔΚ 157 Β) έρεη νξηζζεί σο αξκφδηα αξρή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΔΚΚΛΙΔΩΝ
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 42, Καλ. (ΔΚ) αξ.889/08 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Γηαθξίλνληαη νη θάησζη πεξηπηψζεηο εηζαγσγήο κε βηνινγηθψλ πνπιεξηθψλ ζε
βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο :
Πεξίπηωζε Α) Δηζαγωγή ζκήλνπο κε βηνινγηθώλ λενζζώλ, ειηθίαο κέρξη 3 εκεξώλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα θξενπαξαγωγή, ζε βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο πνπιεξηθώλ
1)ηελ πεξίπησζε πνπ επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ παξέθθιηζεο
ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ)/Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Αραξλψλ 29, Αζήλα, η.θ 10439.
α) Η αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
παξνχζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ
πξντφλησλ (ΟΔΠ) ζηνλ νπνίν είλαη εληαγκέλνο. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζην 15
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πηζαλή ηειηθή εκεξνκελία εηζαγσγήο.
β)Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ :
-Σν πιήξεο εγθεθξηκέλν (απφ ηνλ OEΠ) ζρέδην εθηξνθήο (ην νπνίν πεξηιακβάλεη
πεξηγξαθή εθκεηάιιεπζεο /κνλάδσλ/εγθαηαζηάζεσλ/ππαίζξησλ ρψξσλ -ρψξνη
άζθεζεο/δηαηξνθήο/δηαρείξηζεο ηεο θφπξνπ, ρξφλνο εθηξνθήο, ηξφπνο δηαηξνθήο
θ.η.ι)
-ρεδηάγξακκα- ζθαξίθεκα ηεο πηελνηξνθηθήο κνλάδαο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ε
επηθάλεηα (ζε η.κ) θαη ε αξίζκεζε ησλ ζαιάκσλ / ελδηαηηεκάησλ, ησλ αληίζηνηρσλ
ππαίζξησλ ρψξσλ/ρψξσλ άζθεζεο, απνζήθεο, θ.η.ι.
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-Δθφζνλ ε εθκεηάιιεπζε πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) θηελνηξνθηθέο
κνλάδεο, λα αλαθέξεηαη πνηεο απφ απηέο είλαη βηνινγηθέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ κνλάδεο δψσλ κε βηνινγηθήο εθηξνθήο ζρεηηθή πεξηγξαθή θαη ζρέδην
εθηξνθήο.
-ηνηρεία φηη νη πηελνηξνθηθέο κνλάδεο εθηξνθήο πνπιεξηθψλ δελ βξίζθνληαη
θνληά ζε πδαηνζπιινγή.
-Σελ αθξηβή ζέζε ηεο βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο (ηνπνζεζία ή ζέζε/Γεκνηηθφ
Γηακέξηζκα/Γήκνο) ζηελ νπνία ζα γίλεη ε ελ ιφγσ εηζαγσγή ησλ λενζζψλ
θξενπαξαγσγήο.
-Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ελ’ ηζρχ άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηεο ελ ιφγσ πηελνηξνθηθήο
κνλάδαο.
2) Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ εμεηάδεη ην αίηεκα ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά. Δάλ απαηηεζεί, ε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά εγγξάθσο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ή/θαη απφ ηνλ ΟΔΠ.
3) Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο, ρνξεγεί έγθξηζε γηα ηελ
εηζαγσγή κε βηνινγηθψλ λενζζψλ ζηε κνλάδα ηνπ επηρεηξεκαηία, ηελ νπνία θνηλνπνηεί
ζηνλ αληίζηνηρν ΟΔΠ θαη ηνλ ΔΛΓΟ ‘ΓΗΜΗΣΡΑ’.
4)α)Ο επηρεηξεκαηίαο κφλν κεηά ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο εθαξκνγήο ηεο παξέθθιηζεο
επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζκήλνπο κε βηνινγηθψλ λενζζψλ εληφο ηεο
ηεζείζαο κε ηελ έγθξηζε πξνζεζκίαο, ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζαιάκνπο ηεο κνλάδαο
ηεξψληαο ην κέγηζην αξηζκφ λενζζψλ.
β)Ο επηρεηξεκαηίαο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
εηζαγσγήο ησλ λενζζψλ ζηε βηνινγηθή κνλάδα, ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν «Έληππν
Γλσζηνπνίεζεο εηζαγσγήο», φπσο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
παξνχζεο, ζηελ αξκφδηα αξρή-Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ κε θνηλνπνίεζε
ζηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη.
Ο ΟΔΠ πξαγκαηνπνηεί ηνπο θαζνξηζκέλνπο ειέγρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλ. αξηζκ. 834/07, αξηζκ. 889/08 θαη ηεο ΚΤΑ αξηζκ.
245090/2006 (ΦΔΚ 157 Β).
Πεξίπηωζε Β) Δηζαγωγή ζκήλνπο κε βηνινγηθώλ λενζζώλ, ειηθίαο κέρξη 3 εκεξώλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα απγνπαξαγωγή, ζε βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο πνπιεξηθώλ
Καη αξρήλ ζα πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ ε κνλάδα λα πιεξνί επηπιένλ ηηο
πξνυπνζέζεηο εθηξνθήο λενζζψλ θαη πνπιάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΤΑ αξηζκ.
239343/2010 (ΦΔΚ 233 Β) «Καζνξηζκφο Δζληθψλ θαλφλσλ βηνινγηθήο παξαγσγήο
πνπιάδσλ γηα παξαγσγή απγψλ».
1)ηελ πεξίπησζε πνπ επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα εηζάγεη ζκήλνο κε βηνινγηθψλ
λενζζψλ απγνπαξαγσγήο ειηθίαο κέρξη 3 εκεξψλ ζηε βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο ηεο
επηρείξεζεο ηνπ, ππνβάιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
παξνχζεο, κε ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο Α θαη επηπιένλ :
-γξαπηή δήισζε φηη ε κνλάδα ηνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΤΑ αξηζκ.
239343/2010 (ΦΔΚ 233 Β) θαη φηη ν ίδηνο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε ηήξεζεο
φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ βάζεη ηεο ελ ιφγσ ΤΑ.
2)Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ εμεηάδεη ην αίηεκα ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά. Δάλ απαηηεζεί, ε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά εγγξάθσο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ή/θαη απφ ηνλ ΟΔΠ.
3)Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο, ρνξεγεί έγθξηζε γηα ηελ
εηζαγσγή κε βηνινγηθψλ λενζζψλ ζηε κνλάδα ηνπ επηρεηξεκαηία, ηελ νπνία θνηλνπνηεί
ζηνλ αληίζηνηρν ΟΔΠ θαη ηνλ ΔΛΓΟ ‘ΓΗΜΗΣΡΑ’.
4)α)Ο επηρεηξεκαηίαο κφλν κεηά ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο εθαξκνγήο ηεο παξέθθιηζεο
επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζκήλνπο κε βηνινγηθψλ λενζζψλ εληφο ηεο
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ηεζείζαο κε ηελ έγθξηζε πξνζεζκίαο, ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζαιάκνπο ηεο κνλάδαο
ηεξψληαο ην κέγηζην αξηζκφ λενζζψλ.
β)Ο επηρεηξεκαηίαο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
εηζαγσγήο ησλ λενζζψλ ζηε βηνινγηθή κνλάδα, ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν ην «Έληππν
Γλσζηνπνίεζεο εηζαγσγήο» , φπσο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
παξνχζεο, ζηελ αξκφδηα αξρή-Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ κε θνηλνπνίεζε
ζηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη.
Δπηπιένλ ησλ θαζνξηζκέλσλ ειέγρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ Καλ. αξηζκ. 834/07, αξηζκ. 889/08 θαη ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 245090/2006 (ΦΔΚ
157 Β) ν ΟΔΠ επαιεζεχεη ηα ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ γξαπηήο δήισζεο ηνπ επηρεηξεκαηία.
Πεξίπηωζε Γ) Δηζαγωγή ζκήλνπο πνπιάδωλ ζε βηνινγηθή κνλάδα παξαγωγήο
απγώλ ειηθίαο κέρξη 18 εβδνκάδωλ πνπ δελ έρνπλ εθηξαθεί βηνινγηθά
ε απηή ηελ πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ε ΚΤΑ αξηζκ. 245100/2006 (ΦΔΚ 177 Β)
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
1)ηελ πεξίπησζε πνπ επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα εηζάγεη ζκήλνο κε βηνινγηθψλ
πνπιάδσλ απγνπαξαγσγήο ειηθίαο κέρξη 18 εβδνκάδσλ ζηε βηνινγηθή κνλάδα
εθηξνθήο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ππνβάιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 5 ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο, κε ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο Α.
2)Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ εμεηάδεη ην αίηεκα ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά. Δάλ απαηηεζεί, ε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά εγγξάθσο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ή/θαη απφ ηνλ ΟΔΠ.
3)Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο, ρνξεγεί έγθξηζε γηα ηελ
εηζαγσγή κε βηνινγηθψλ λενζζψλ ζηε κνλάδα ηνπ επηρεηξεκαηία, ηελ νπνία θνηλνπνηεί
ζηνλ αληίζηνηρν ΟΔΠ θαη ηνλ ΔΛΓΟ ‘ΓΗΜΗΣΡΑ’.
4)α)Ο επηρεηξεκαηίαο κφλν κεηά ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο εθαξκνγήο ηεο παξέθθιηζεο
επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηε ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ή λα ππνβάιεη ππεχζπλε
δήισζε ζηνλ ΟΔΠ κε θνηλνπνίεζε ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ θαηά
πεξίπησζε.
β)Ο επηρεηξεκαηίαο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
εηζαγσγήο ησλ πνπιάδσλ ζηε βηνινγηθή κνλάδα, ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν ην
«Έληππν Γλσζηνπνίεζεο εηζαγσγήο» , φπσο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 6 ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο, ζηελ αξκφδηα αξρή-Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ
ΤΠΑΑΣ κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ζηνλ νπνίν
ππάγεηαη.
Δπηζεκαίλνπκε φηη εθφζνλ εηζαρζνχλ ζηε βηνινγηθή κνλάδα πνπιάδεο ειηθίαο
κηθξφηεξεο ησλ 18 εβδνκάδσλ, ν επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχηαη απφ ηελ εκεξνκελία
εηζαγσγήο λα εθαξκφδεη ηνπο εζληθνχο θαλφλεο πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ ΤΑ αξηζκ.
239343/2010 (ΦΔΚ 233 Β).
Δπηπιένλ ησλ θαζνξηζκέλσλ ειέγρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ Καλ. αξηζκ. 834/07, αξηζκ. 889/08 θαη ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 245090/2006 (ΦΔΚ
157 Β) ν ΟΔΠ επαιεζεχεη ηα ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ γξαπηήο δήισζεο ηνπ επηρεηξεκαηία.

Σήξεζε πεξηόδνπ κεηαηξνπήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38, Καλ. 889/08
ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ εηζαγσγή κε βηνινγηθψλ λενζζψλ ή πνπιάδσλ ζηε
βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αληίζηνηρε πεξίνδνο κεηαηξνπήο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 38 ηνπ Καλ. 889/08 γηα ηα πνπιεξηθά, πξνθεηκέλνπ ηα πξντφληα
ηνπο λα πηζηνπνηεζνχλ θαη λα επηζεκαλζνχλ σο βηνινγηθά.
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Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη γεληθέο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη νη
εηδηθέο ηνπ θαζεζηψηνο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλ. 834/07.

Συν. : Παράρτημα 6 υποδείγματα
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΜΟΥΟ ΚΟΡΑΙΓΗ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1
ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΑΡΔΚΚΛΗΖ
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 42 παξ. α ΣΟΤ ΚΑΝ.(ΔΚ) 889/08 γηα λενζζνύο πνπ
πξννξίδνληαη γηα θξενπαξαγωγή
Πξνο : Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Αραξλψλ 29 - 10439 Αζήλα
Κνηλ. : _______________________________________________________
(Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν αηηψλ)
ηνηρεία αηηoχληνο:

Παξαθαιψ γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο

Eπηρεηξεκαηίαο:

εηζαγσγήο λενζζψλ θξενπαξαγσγήο

……………………………………………………

ειηθίαο έσο 3 εκεξψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ

……………………………………………………

42 παξ. α ηνπ ΚΑΝ(ΔΚ) 889/08,

……………………………………………………

θαηά παξέθθιηζε, ιφγσ κε χπαξμεο

……………………………………………………

δηαζέζηκσλ βηνινγηθψλ λενζζψλ.

(Eπσλπκία/ Όλνκα θαη έδξα)
_____________________________________
Όλνκ/λπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ*:

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία εηζαγσγήο ζκήλνπο
λενζζψλ:
Σν αξγφηεξν κέρξη ______/______/______

Tαρ. Γ/λζε θαηνηθίαο:…………………………

………………………………………………

Aξηζκφο αηηνχκελσλ λενζζψλ:_______

Tει.:…………………………………………….

Θέζε βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο:

Φαμ:…………………………………………….

_______________________________

Αξκφδηνο Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη

Αξηζκφο ζαιάκνπ

Πηζηνπνίεζεο (ΟΔΠ) βηνινγηθψλ πξντφλησλ:

_______________________________

Κσδηθφο επηρεηξεκαηία ζηνλ ΟΔΠ

O Αηηψλ

__________________________________
________________________
Ηκεξνκελία:_____/______/______
(*) Έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε αλ δελ ηαπηίδεηαη
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε ηνλ επηρεηξεκαηία

(Τπνγξαθή- θξαγίδα)
………………………………………..
(Ολνκαηεπψλπκν)
Νφκηκνο εθπξφζσπνο (*)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΝΔΟΩΝ ΚΡΔΟΠΑΡΑΓΩΓΖ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΣΡΟΦΖ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ αξηζκ. …………..… /……………….. ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ
Ππορ : Υποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Τποθίμων (ΥΠΑΑΤ)
Γ/νζη Βιολογικήρ Γεωπγίαρ/Τμήμα Β’
Ασαπνών 29 - 10439 Αθήνα

Κοιν. : _______________________________________________________
(Oπγανιζμόρ Δλέγσος και Πιζηοποίηζηρ Βιολογικών Πποϊόνηων ζηον οποίο ςπάγεηαι ο δηλών)

Σηνηρεία:
Eπηρεηξεκαηίαο:
(Eπωλπκία επηρείξεζεο / Όλνκα
επηρεηξεκαηία θαη έδξα επηρείξεζεο )

Σαο γλωζηνπνηώ όηη ζηηο …..……/……….…./...........
πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά θαη εηζαγωγή ηνπ
ζκήλνπο ………….(1) λενζζώλ, ειηθίαο ………… εκεξώλ (2)

………………………………………………………….……
…………………………………………………………….…
Όλνκ/λπκν λόκηκνπ εθπξνζώπνπ:

ζηε κνλάδα κνπ ζηε ζέζε
…………………………………………………..…………………….………….(3)
από ηελ επηρείξεζε ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………(4)

_______________________________
Tαρ. Γ/λζε θαηνηθίαο:………………………….

ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ ………..…………/………….........

…………………………………………………………….

έγθξηζεο εηζαγωγήο λενζζώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα

Tει.:…………………………………………………….

θξενπαξαγωγή, ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεωξγίαο ηνπ

Φαμ:………………………………………………….….

ΥΠΑΑΤ.
O Γειώλ

Ηκεξνκελία:______/______/______
________________________
(*)Έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε αλ δελ

(Υπνγξαθή- Σθξαγίδα)

ηαπηίδεηαη ν λόκηκνο εθπξόζωπνο κε ηνλ
επηρεηξεκαηία

………………………………………..
(Ολνκαηεπώλπκν)
Νόκηκνο εθπξόζωπνο (*)
(1) Aξηζκόο λενζζώλ
(2) Ηιηθία λενζζώλ ζε εκέξεο
(3)Tνπνζεζία βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο/Γήκνο θαη
Ννκόο/Αξηζκόο Θαιάκνπ
(4)Δπωλπκία επηρείξεζεο από ηελ νπνία πξνήιζαλ νη
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ζπγθεθξηκέλνη λενζζνί

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3
ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΑΡΔΚΚΛΗΖ
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 42 παξ. α ΣΟΤ ΚΑΝ.(ΔΚ) 889/08 γηα λενζζνύο πνπ
πξννξίδνληαη γηα απγνπαξαγωγή
Πξνο : Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Αραξλψλ 29 - 10439 Αζήλα
Κνηλ. : _______________________________________________________
(Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν αηηψλ)
ηνηρεία αηηoχληνο:

Παξαθαιψ γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο

Eπηρεηξεκαηίαο:

εηζαγσγήο λενζζψλ απγνπαξαγσγήο

……………………………………………………

ειηθίαο έσο 3 εκεξψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ

……………………………………………………

42 παξ. α ηνπ ΚΑΝ(ΔΚ) 889/08,

……………………………………………………

θαηά παξέθθιηζε, ιφγσ κε χπαξμεο

……………………………………………………

δηαζέζηκσλ βηνινγηθψλ λενζζψλ.

(Eπσλπκία/ Όλνκα θαη έδξα)
_____________________________________
Όλνκ/λπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ*:

…………………………………………………

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία εηζαγσγήο ζκήλνπο
λενζζψλ:
Σν αξγφηεξν κέρξη ______/_______/______

Tαρ. Γ/λζε θαηνηθίαο:…………………………..
Tει.:………………………………………………

Aξηζκφο αηηνχκελσλ λενζζψλ:______

Φαμ :………………………………………………

Θέζε βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο:

Αξκφδηνο Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη

_______________________________

Πηζηνπνίεζεο (ΟΔΠ) βηνινγηθψλ πξντφλησλ:

Αξηζκφο ζαιάκνπ
_______________________________

Κσδηθφο επηρεηξεκαηία ζηνλ ΟΔΠ

__________________________________
Ηκεξνκελία:______/______/______
(*) Έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε αλ δελ ηαπηίδεηαη
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε ηνλ επηρεηξεκαηία

O Αηηψλ

________________________
(Τπνγξαθή- θξαγίδα)
………………………………………..
(Ολνκαηεπψλπκν)
Νφκηκνο εθπξφζσπνο (*)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 4
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΝΔΟΩΝ ΜΔΥΡΗ 3 ΖΜΔΡΩΝ
Δ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΝΗΘΩΝ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ αξηζκ. ………..…..…..…/…………..……….. ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ

Πξνο: To Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ (ΥΠΑΑΤ)
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεωξγίαο/Τκήκα Β’
Αραξλώλ 29 - 10439 Αζήλα

Κνηλ. : _______________________________________________________
(Oξγαληζκόο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθώλ Πξνϊόληωλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν
δειώλ)
Σηνηρεία:
Eπηρεηξεκαηίαο:
(Eπωλπκία επηρείξεζεο / Όλνκα
επηρεηξεκαηία θαη έδξα επηρείξεζεο )

Σαο γλωζηνπνηώ όηη ζηηο …..………/……….…./…….........
πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά θαη εηζαγωγή ηνπ
ζκήλνπο ………….(1) λενζζώλ, ειηθίαο ………… εκεξώλ (2)

………………………………………………………………
…………………………………………………………….…
Όλνκ/λπκν λόκηκνπ εθπξνζώπνπ:

ζηε κνλάδα κνπ ζηε
ζεζε…………………..………………………………………………………..(3)
από ηελ επηρείξεζε………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………(4)

_______________________________
Tαρ. Γ/λζε θαηνηθίαο:………………………….

ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ ………..…….………/……………….........

…………………………………………………………….

έγθξηζεο εηζαγωγήο λενζζώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα

Tει.:…………………………………………………….

ωνπαξαγωγή, ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεωξγίαο ηνπ

Φαμ:………………………………………………….….

ΥΠΑΑΤ.
O Γειώλ

Ηκεξνκελία:______/______/______

________________________
(Υπνγξαθή- Σθξαγίδα)

(*)Έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε αλ δελ
ηαπηίδεηαη ν λόκηκνο εθπξόζωπνο κε ηνλ
επηρεηξεκαηία

………………………………………..
(Ολνκαηεπώλπκν)
Νόκηκνο εθπξόζωπνο (*)
(1) Aξηζκόο λενζζώλ
(2) Ηιηθία λενζζώλ ζε εκέξεο
(3)Tνπνζεζία βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο/Γήκνο θαη
Ννκόο/ Αξηζκόο Θαιάκνπ
(4)Δπωλπκία επηρείξεζεο από ηελ νπνία πξνήιζαλ νη
ζπγθεθξηκέλνη λενζζνί
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 5
ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΑΡΔΚΚΛΗΖ
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 42 παξ. β ΣΟΤ ΚΑΝ.(ΔΚ) 889/08 γηα πνπιάδεο κέρξη 18
εβδνκάδωλ πνπ πξννξίδνληαη γηα απγνπαξαγωγή
Πξνο : Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Αραξλψλ 29 - 10439 Αζήλα
Κνηλ. : _______________________________________________________
(Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν αηηψλ)
ηνηρεία αηηoχληνο:

Παξαθαιψ γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο

Eπηρεηξεκαηίαο:

εηζαγσγήο πνπιάδσλ απγνπαξαγσγήο

……………………………………………………

ειηθίαο έσο 18 εβδνκάδσλ, βάζεη ηνπ

……………………………………………………

άξζξνπ 42 παξ. β ηνπ ΚΑΝ(ΔΚ) 889/08,

……………………………………………………

θαηά παξέθθιηζε, ιφγσ κε χπαξμεο

……………………………………………………

δηαζέζηκσλ βηνινγηθψλ πνπιάδσλ.

(Eπσλπκία/ Όλνκα θαη έδξα)
_____________________________________
Όλνκ/λπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ*:

…………………………………………………

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ
ζκήλνπο ησλ πνπιάδσλ:
Σν αξγφηεξν κέρξη ______/_______/______

Tαρ. Γ/λζε θαηνηθίαο:…………………………..
Tει.:………………………………………………

Aξηζκφο αηηνχκελσλ πνπιάδσλ:______

Φαμ :………………………………………………

Θέζε βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο:

Αξκφδηνο Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη

_______________________________

Πηζηνπνίεζεο (ΟΔΠ) βηνινγηθψλ πξντφλησλ:

Αξηζκφο ζαιάκνπ
_______________________________

Κσδηθφο επηρεηξεκαηία ζηνλ ΟΔΠ

__________________________________
Ηκεξνκελία:______/______/______
(*) Έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε αλ δελ ηαπηίδεηαη
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε ηνλ επηρεηξεκαηία

O Αηηψλ

________________________
(Τπνγξαθή- θξαγίδα)
………………………………………..
(Ολνκαηεπψλπκν)
Νφκηκνο εθπξφζσπνο (*)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 6
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΟΤΛΑΓΩΝ ΜΔΥΡΗ 18 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ
Δ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΝΗΘΩΝ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ αξηζκ. ………..…..…..…/…………..……….. ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ

Πξνο: To Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ (ΥΠΑΑΤ)
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεωξγίαο/Τκήκα Β’
Αραξλώλ 29 - 10439 Αζήλα

Κνηλ. : _______________________________________________________
(Oξγαληζκόο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθώλ Πξνϊόληωλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν
δειώλ)
Σηνηρεία:
Eπηρεηξεκαηίαο:
(Eπωλπκία επηρείξεζεο / Όλνκα
επηρεηξεκαηία θαη έδξα επηρείξεζεο )

Σαο γλωζηνπνηώ όηη ζηηο …..………/……….…./…….........
πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά θαη εηζαγωγή ηνπ
ζκήλνπο………….(1)πνπιάδωλ, ειηθίαο ………… εβδνκάδωλ

………………………………………………………………
…………………………………………………………….…
Όλνκ/λπκν λόκηκνπ εθπξνζώπνπ:

(2) ζηε κνλάδα κνπ ζηε
ζεζε…………………..………………………………………………………..(3)
από ηελ επηρείξεζε………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………(4)

_______________________________
Tαρ. Γ/λζε θαηνηθίαο:………………………….

ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ ………..…….………/……………….........

…………………………………………………………….

έγθξηζεο εηζαγωγήο πνπιάδωλ πνπ πξννξίδνληαη γηα

Tει.:…………………………………………………….

ωνπαξαγωγή, ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεωξγίαο ηνπ

Φαμ:………………………………………………….….

ΥΠΑΑΤ.
O Γειώλ

Ηκεξνκελία:______/______/______

________________________
(Υπνγξαθή- Σθξαγίδα)

(*)Έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε αλ δελ
ηαπηίδεηαη ν λόκηκνο εθπξόζωπνο κε ηνλ
επηρεηξεκαηία

………………………………………..
(Ολνκαηεπώλπκν)
Νόκηκνο εθπξόζωπνο (*)
(1) Aξηζκόο πνπιάδωλ
(2) Ηιηθία πνπιάδωλ ζε εβδνκάδεο
(3)Tνπνζεζία βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο/Γήκνο θαη
Ννκόο/ Αξηζκόο Θαιάκνπ
(4)Δπωλπκία επηρείξεζεο από ηελ νπνία πξνήιζαλ νη
ζπγθεθξηκέλεο πνπιάδεο

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟ :
1) ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
α)ΓΖΩ
Αξηζηνηέινπο 38, η.θ 10433, Αζήλα
β)ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔ
Δζλ. Αληηζηάζεσο 66, η.θ 59300, Αιεμάλδξεηα Ηκαζίαο
γ)ΒΗΟΔΛΛΑ ΗΝΣΗ ΣΟ ΤΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΗΟ ΛΟΓΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΑΔ
Οκνξθνθιεζηάο 27, η.θ 15122, Μαξνχζη
δ)Q WAYS ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Α.Δ.
Γεκνθξαηίαο 8, η.θ 15127, Μειίζζηα
ε)A CERT ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
Σήινπ 2, η.θ 54638, Θεζζαινλίθε
ζη)A.Υ ΑΣΕΖΓ ΑΚΖ&Η Α Δ.Δ -IRIS
Αηγαίνπ 1 ,πεξηνρή Πφξνο η.θ 71307, Ηξάθιεην Κξήηεο
δ)GREEN CONTROL
10O Υικ. Βέξνηαο-θχδξαο , η.θ 59035, Σ.Θ. 50, Ηκαζία
ε)ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Δ.
Γ.Γ. Παιαηνρσξίνπ, Γ. Αιεμάλδξεηαο η.θ. 59300 ηζ 51, Ηκαζία
ζ)LACON HELLAS
Λεπθσζίαο 8, Πι. Ακεξηθήο, η.θ 112 52 Αζήλα
η)GMCert
25εο Μαξηίνπ 105, η.θ. 56429, Θεζζαινλίθε
ηα) Q-CERT ΔΠΔ
26εο Οθησβξίνπ 90, η.θ 54628, Θεζζαινλίθε
ηβ) ΣÜV ΔΛΛ Α Α. Δ.
Μεζνγείσλ 282, η.θ. 15562, Υνιαξγφο
ηγ) ΟΞΤΓΟΝΟ
Κνπλνχηα 1, η.θ. 42100,
2)ΟΠΔΓΔΠ
Άλδξνπ 1 & Παηεζίσλ
η.θ 11257, Αζήλα
3)Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
α) Γξαθεία Ννκαξρώλ
β) Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεωξγίαο - Έδξεο ηνπο
4)ύλδεζκνο Πηελνηξνθηθώλ Δπηρεηξήζεωλ Διιάδνο
Μελάλδξνπ 54, η.θ 10431, Αζήλα
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5)ΠΑΔΓΔ
Αξθαδίαο 26 & Μεζνγείσλ, η.θ. 11526, Αζήλα
6)ΓΔ. . Α. . Δ.
Αξθαδίνπ 26, Ακπειφθεπνη, η.θ. 11526, Αζήλα
7)Τ. Γ. Α. . Δ.
Βεξαλδέξνπ 31, η.θ. 10432, Αζήλα
8)Παλειιήληα Έλωζε Νέωλ Αγξνηώλ
Υαιθνθνλδχιε 36, η.θ 10432, Αζήλα
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
ΤΠΑΑΣ:
α) ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
β) ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ
γ) ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ θ. Μ. Κνξαζίδε
δ) ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & Γ.
θ. Γ. Μειά
ε) Γελ. Γ/λζε Εωηθήο Παξαγωγήο
ζη) Γελ. Γ/λζε Κηεληαηξηθήο
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