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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 21.10.2016 και 22.10.2016 στο
Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

2

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 22.10.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 263233/30.1.2008
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός τελών επίσημων ελέγχων ζωοτροφών και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 323306/2007
απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β 1881) (Β 244/14.2.2008).

4

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 340668/26.11.2008
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ. 183/2005 και 141/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή
των ζωοτροφών» (Β΄ 2422/28.11.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 323306/13-9-2007
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 και αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους
επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές» (Β΄ 1881/
14-9-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Αρ. Φύλλου 3600

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ. 1160
(1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 21.10.2016 και 22.10.2016 στο
Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982
(ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με
τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.),
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄- Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
5. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
6. Την υπ’ αριθ. 7680/22.10.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 90ΙΓ465ΦΘΕ2ΑΦ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος λόγω των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων
στις 21.10.2016 και 22.10.2016.
7. Το από 25 Οκτωβρίου 2016 μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του Γραφείου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα συνημμένα αυτού.
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8. Το γεγονός ότι η εν λόγω έντονη βροχόπτωση είχε
ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 21.04.2017 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την
κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης
της παρούσας έως και 21.04.2017. Έως την ίδια ημερομηνία
και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 21.04.2017 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθ. ΠΟΛ. 1159
(2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 22.10.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982
(ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με
τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.),
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄- Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
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5. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
6. Την υπ’ αριθ. 7700/24.10.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΓΔΖ465ΦΘΕΜΘΧ) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 22.10.2016.
7. Το από 25 Οκτωβρίου 2016 μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του Γραφείου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα συνημμένα αυτού.
8. Το γεγονός ότι η εν λόγω έντονη βροχόπτωση είχε
ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 24.04.2017 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την
κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας έως και τις 24.04.2017. Έως την ίδια ημερομηνία
και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 24.04.2017 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθ. 1746/121484
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 263233/30.1.2008
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
"Καθορισμός τελών επίσημων ελέγχων ζωοτροφών και τροποποίηση της υπ' αριθ. 323306/2007
απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β 1881) (Β 244/14.2.2008).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 2α περ. γ και 8 του Ν.δ. 185/1973
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«Περί μέτρων βελτιώσεως της Κτηνοτροφίας» (Α΄ 262),
όπως οι παράγραφοι αυτοί προστέθηκαν με τις παρ.
2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 34 του Ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις» (Α΄135).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70), καθώς και του άρθρου 3
του Ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ.. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου
2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή
διαβίωση των ζώων (EE L 165 της 30.4.2004, σ.1), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. Υ26/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6.10.2015).
4. Το από 24-10-2016 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης
Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 263233/30.1.2008
απόφασης (Β΄ 244/14.2.2008)
Το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 263233/30.1.2008 απόφασης,
καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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Αριθ. 1747/121488
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 340668/26.11.2008
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθ. 183/2005 και 141/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών» (Β΄ 2422/28.11.2008), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 2α περ. γ΄ του Ν.δ. 185/1973
«Περί μέτρων βελτιώσεως της Κτηνοτροφίας» (Α΄ 262),
όπως οι παράγραφοι αυτοί προστέθηκαν με τις παρ. 2
και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 34 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως οι παρ. 1
και 5 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2, αντίστοιχα, του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο
Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70), καθώς και
του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών
(EE L 35 της 8.2.2005, σ. 1),
β) αριθ. 141/2007 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με μια απαίτηση για έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
εγκαταστάσεις ζωοτροφών που παράγουν ή διαθέτουν
στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της κατηγορίας «κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά» (EE L 43
της 15.2.2007, σ. 9).
3. Την υπ’ αριθ. Υ26/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6.10.2015).
4. Το από 24-10-2016 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης
Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 340668/26.11.2008
απόφασης (Β΄ 2422/28.11.2008), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Το άρθρο 12α της υπ’ αριθ. 340668/26.11.2008 απόφασης, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 της υπ’αριθ. 285339/
5.8.2010 απόφασης (Β΄1354/1.9.2010), καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
Ι

Αριθ. 1745/121476
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 323306/13-9-2007
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 και αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους
επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές» (Β΄ 1881/
14-9-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 2α περ. γ΄ του Ν.δ. 185/1973
«Περί μέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α΄ 262),
όπως η παρ. 2α προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης,
επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής

Τεύχος Β’ 3600/04.11.2016

Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70), καθώς και του άρθρου 3
του Ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη
διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς
τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς
τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των
ζώων (ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ.1).
β) (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον
καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων
(ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1).
3. Την υπ’ αριθ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6-10-2015).
4. Το από 24-10-2016 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης
Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 323306/13-9-2007
απόφασης (Β΄1881/14-9-2007), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Η παρ. 4 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. 323306/13-9-2007
απόφασης, καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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