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 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 

(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού 
των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) Του άρθρου 9 παράγραφοι 2α και 8 του ν.δ. 185/1973 

«περί μέτρων βελτιώσεως της Κτηνοτροφίας» (Α΄ 262) 
όπως οι παράγραφοι αυτοί προστέθηκαν με τις πα−
ραγράφους 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 η παρ. 
1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 
του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο 
κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και του άρθρου 3 
του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

γ) Του υπ’ αριθμ. 183/2005 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί καθορι−
σμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών» 
(Ε.Ε. Αρ. L. 35, σελ. 7 της 8.2.2005).

δ) Του υπ’ αριθμ. 141/2007 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτρο−
πής «σχετικά με μια απαίτηση για έγκριση σύμφωνα με 
τον υπ’ αριθμ. 183/2005 κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εγκαταστάσεις 
ζωοτροφών που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά 
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της κατηγορίας «κοκκιδι−
οστατικά και ιστομονοστατικά» (Ε.Ε. Αριθ. L 43, σελ. 9 
της 15.2.2007). 

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού 

διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή:

− Του υπ’ αριθμ. 183/2005 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Ιανουαρίου 2005, «περί καθορισμού των απαιτήσεων για 
την υγιεινή των ζωοτροφών» (E.E. Αρ. L. 35 της 8.2.2005, 
σελ. 1) και

− Του υπ’ αριθμ. 141/2007 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτρο−
πής της 14ης Φεβρουαρίου 2007, «σχετικά με μια απαί−
τηση για έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου για τις εγκαταστάσεις ζωοτροφών που παράγουν 
ή διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών 
της κατηγορίας «κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά»» 
(E.E. Αρ. L. 43 της 15.2.2007, σελ. 9).

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές

1. Αρμόδια Κεντρική Αρχή για την εφαρμογή των Κα−
νονισμών (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και 141/2007 ορίζεται η 
Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής (Δ.Ε.Ζ.Π.) του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.
Α.Α.Τ.).

2. Αρμόδια περιφερειακή αρχή για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) 183/2005 και 141/2007 ορίζονται 
οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων (επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών) και 
τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών του 
ΥΠ.Α.Α.Τ.

Άρθρο 3
Εγγραφή

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005, πλην των 
γεωργών, των κτηνοτρόφων που δεν παρασκευάζουν 
ζωοτροφές και των κτηνοτρόφων που αναμιγνύουν ζωο−
τροφές για τις αποκλειστικές τους ανάγκες, χωρίς χρή−
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ση προσθέτων υλών ή προμειγμάτων πλην των προσθέ−
των υλών ενσίρωσης, υπόκεινται σε εγγραφή. Ο κωδικός 
εγγραφής χορηγείται από την οικεία Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε εγγρα−

φή πρέπει να τηρούν πλήρως όλη την ισχύουσα νομοθε−
σία των ζωοτροφών και ιδιαίτερα, τις απαιτήσεις της υπ’ 
αριθμ. 323306/2007 (Β΄1881) κοινή υπουργική απόφαση 
για τήρηση ιχνηλασιμότητας, σωστής αποθήκευσης και 
αυτοέλεγχου, όσα αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του 
Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 και στο Παράρτημα Β της 
παρούσας απόφασης.

Υποβολή αίτησης 
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν, 

εντός (1) μηνός από την δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης, σχετική αίτηση εγγραφής (Υπόδειγμα 2) 
στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, 
με την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκούν ή 
που σκοπεύουν να ασκήσουν. Μετά την υποβολή της 
αίτησης χορηγείται σχετική βεβαίωση (Υπόδειγμα 5) από 
την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.

Εξέταση αίτησης
Η οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την 

αίτηση και πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στις εγκα−
ταστάσεις των επιχειρήσεων, εντός τριμήνου, από την 
υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση που δεν πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, δίνονται γραπτές 
συστάσεις και πραγματοποιείται επανέλεγχος, εντός 
τριμήνου από τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο. Στην περί−
πτωση που εξακολουθούν να μην πληρούνται οι ανωτέ−
ρω προϋποθέσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από 
το άρθρο 13 της παρούσας απόφασης κυρώσεις. Εφόσον 
η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τις εν λόγω προϋ−
ποθέσεις, της χορηγείται κωδικός εγγραφής σύμφωνα 
με το παράρτημα Α από την οικεία Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, στα στοιχεία 
που έχουν δηλώσει, ή παύσης δραστηριότητας οι ενδια−
φερόμενοι υποβάλλουν σχετική δήλωση (Υπόδειγμα 3), η 
οποία έχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/1986. 

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης κοινοποιούν στη 
Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
τις εν λόγω δηλώσεις. 

Αναστολή – Ανάκληση εγγραφής
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης των εν 

λόγω επιχειρήσεων ζωοτροφών με την ανωτέρω νομοθε−
σία, στα πλαίσια διεξαγωγής ελέγχου από τους επόπτες 
κυκλοφορίας ζωοτροφών, γίνονται εγγράφως συστάσεις 
χωρίς την ανάκληση του κωδικού εγγραφής. 

Εφόσον όμως οι ελλείψεις που διαπιστωθούν εγκυ−
μονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παραγόμενων 
ζωοτροφών, δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα για συμ−
μόρφωση (μέχρι ένα έτος) και στο διάστημα αυτό ανα−
στέλλεται η εγγραφή. Μετά τη λήξη του εν λόγω χρο−
νικού διαστήματος, εφόσον εξακολουθεί η επιχείρηση 
να μη συμμορφώνεται, ανακαλείται ο κωδικός εγγραφής 
και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 13 
της παρούσας, κυρώσεις. Προκειμένου να της χορηγηθεί 
εκ νέου ο κωδικός εγγραφής, η επιχείρηση ζωοτροφών 
υποβάλλει νέα αίτηση. Η αναστολή λήγει και νωρίτερα 

(από ένα έτος), από τη συμμόρφωση της επιχείρησης 
από την ίδια αρχή μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Η αναστολή και η ανάκληση της εγγραφής γίνεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 183/2005 αντίστοιχα, με απόφαση του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από εισήγηση του 
επόπτη κυκλοφορίας ζωοτροφών. 

Άρθρο 4

Καταχώρηση γεωργών – κτηνοτρόφων που δεν παρα−
σκευάζουν ζωοτροφές− κτηνοτρόφων που αναμιγνύουν 
ζωοτροφές για τις αποκλειστικές τους ανάγκες, χωρίς 
χρήση προσθέτων υλών ή προμειγμάτων πλην των προ−
σθέτων υλών ενσίρωσης

Α. Για την συμπλήρωση του μητρώου των επιχειρή−
σεων ζωοτροφών με τους γεωργούς που παράγουν 
ζωοτροφές, τους κτηνοτρόφους που δεν παρασκευ−
άζουν ζωοτροφές και τους κτηνοτρόφους που ανα−
μιγνύουν ζωοτροφές για τις αποκλειστικές τους ανά−
γκες, χωρίς χρήση προσθέτων υλών ή προμειγμάτων 
πλην των προσθέτων υλών ενσίρωσης, οι Διευθύνσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμε−
να συστήματα συλλογής δεδομένων (αρχεία ΟΣΔΕ, 
βάσεις δεδομένων κτηνιατρικών υπηρεσιών κ.ά.) που 
βρίσκονται στη διάθεσή τους, προκειμένου να δια−
τηρούν πλήρες μητρώο των εν λόγω επιχειρήσεων 
ζωοτροφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
αρμοδιότητάς τους. 

 Β. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτρο−
φών πληρούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 323306/2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1881) κοινής υπουργικής απόφασης και τις δια−
τάξεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
183/2005.

Άρθρο 5
Κατάλογος εγγεγραμμένων επιχειρήσεων

Η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει 
ετησίως στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης έντυπο 
μητρώου για την καταγραφή των εγγεγραμμένων επι−
χειρήσεων. Οι οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης συμπληρώνουν και διατηρούν ενημερωμένο το εν 
λόγω μητρώο. Στη συνέχεια, το μητρώο κοινοποιεί−
ται στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά 
προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το μητρώο εγγεγραμ−
μένων επιχειρήσεων αναρτάται στις κατά τόπους Δι−
ευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και στην ιστοσελίδα 
του τμήματος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων. Το μητρώο ενημερώνεται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. 

Άρθρο 6
Έγκριση

Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 υπόκεινται σε 
έγκριση. Ο κωδικός έγκρισης χορηγείται από τη Γενική 
Δ/νση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση για την έγκριση 
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των επιχειρήσεων ζωοτροφών ή την έγκριση υπό όρους 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) 
183/2005. 

Προϋποθέσεις
 Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε έγκρι−

ση πρέπει να τηρούν πλήρως τις κείμενες διατάξεις περί 
ζωοτροφών, ιδιαίτερα τις απαιτήσεις της ΚΥΑ αριθμ. 
323306/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1881), όσα αναφέρονται στο Πα−
ράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και στο 
Παράρτημα Γ της παρούσας απόφασης. 

Υποβολή αίτησης
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν 

εντός (1) μηνός από την δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης, σχετική αίτηση έγκρισης (Υπόδειγμα 2) στη 
Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη δραστηριό−
τητα που ασκούν ή που σκοπεύουν να ασκήσουν.

Μετά την υποβολή της αίτησης χορηγείται σχετική 
βεβαίωση (Υπόδειγμα 5) από την Διεύθυνση Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

 Εξέταση αίτησης
 Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής εξετάζει 

την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρ−
τημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 – Παράρτη−
μα Γ της παρούσας απόφασης) και διενεργεί επιτόπιο 
έλεγχο σε συνεργασία με τους επόπτες κυκλοφορίας 
ζωοτροφών εντός τριμήνου. Ο επιτόπιος έλεγχος μπορεί 
να πραγματοποιηθεί και από υπαλλήλους των Εργαστη−
ρίων Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών σε συνεργασία 
με τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών των οικείων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Στην περίπτωση που δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης, δίνονται γρα−
πτές συστάσεις και πραγματοποιείται επανέλεγχος, 
εντός τριμήνου από τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο. Στην 
περίπτωση που εξακολουθούν να μην πληρούνται οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμε−
νες από το άρθρο 13 της παρούσας απόφασης κυρώ−
σεις. Εφόσον η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τις εν 
λόγω προϋποθέσεις, της χορηγείται κωδικός έγκρισης 
σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας απόφασης, 
από τη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, μετά από 
εισήγηση του Τμήματος Ζωοτροφών ή των αρμόδιων 
υπαλλήλων των ΕΕΚΥΖ που πραγματοποίησαν τον έλεγ−
χο και διαπίστωσαν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 και της παρούσας υπουργικής 
απόφασης. 

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις ζωοτροφών για οποια−
δήποτε αλλαγή ή / και παύση της δραστηριότητάς τους, 
ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 15 
ημέρες πριν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση (Υπόδειγμα 
3).

 Αναστολή – Ανάκληση έγκρισης
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης των 

εν λόγω επιχειρήσεων ζωοτροφών με την ανωτέρω 
νομοθεσία, στα πλαίσια διεξαγωγής ελέγχου από τους 
επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών, γίνονται εγγράφως 
συστάσεις χωρίς την ανάκληση του κωδικού έγκρισης. 
Εφόσον όμως οι ελλείψεις που διαπιστωθούν εγκυ−
μονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παραγόμε−
νων ζωοτροφών, δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα 

για συμμόρφωση (μέχρι ένα έτος) και στο διάστημα 
αυτό αναστέλλεται η έγκριση. Μετά τη λήξη του εν 
λόγω χρονικού διαστήματος, εφόσον εξακολουθεί η 
επιχείρηση να μη συμμορφώνεται, ανακαλείται ο κω−
δικός έγκρισης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
από το άρθρο 13 της παρούσας, κυρώσεις. Προκειμέ−
νου να της χορηγηθεί εκ νέου ο κωδικός έγκρισης, 
η επιχείρηση ζωοτροφών υποβάλλει νέα αίτηση. Η 
αναστολή λήγει και νωρίτερα (από ένα έτος), από τη 
συμμόρφωση της επιχείρησης από την ίδια αρχή μετά 
από επιτόπιο έλεγχο.

Η αναστολή και η ανάκληση της έγκρισης γίνεται σύμ−
φωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
183/2005 αντίστοιχα, με απόφαση του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, μετά από 
εισήγηση της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής 
του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

Μεταβατικά μέτρα 
Οι προς έγκριση επιχειρήσεις, που την ημερομηνία 

δημοσιεύσεως της παρούσας υπουργικής απόφασης, 
ασκούσαν μία ή περισσότερες δραστηριότητες, μπο−
ρούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους μέχρι να 
ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, το αργότερο 
εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης.

Εξαιρέσεις από τις επιτόπιες επισκέψεις 
Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών, οι οποίες απλώς εμπο−

ρεύονται τα προϊόντα χωρίς να τα κρατούν στις εγκα−
ταστάσεις τους και για τις οποίες απαιτείται έγκριση 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005, 
υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 νόμου 1599/1986 ότι 
οι ζωοτροφές που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώ−
νονται με τους όρους του παρόντος κανονισμού. Στην 
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος για 
τη χορήγηση της έγκρισης. 

Άρθρο 7
Κατάλογος εγκεκριμένων επιχειρήσεων

Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγγράφει 
σε μητρώο, τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τους 
ενδιαμέσους που έχει εγκρίνει και τους έχει χορηγήσει 
ατομικό κωδικό έγκρισης για την αναγνώρισή τους. Το 
μητρώο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγω−
γής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και αναρτάται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Άρθρο 8

Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε εγ−
γραφή ή έγκριση πρέπει να εφαρμόζουν αρχές διαδι−
κασίας HACCP όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 και 
στα Παραρτήματα Β και Γ της παρούσας απόφασης, 
αντίστοιχα, και να τηρούν πλήρως όλη την ισχύουσα 
νομοθεσία των ζωοτροφών.

Άρθρο 9

Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών εκτός από την αίτηση 
έγκρισης / εγγραφής υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με 
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το Υπόδειγμα 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία 
αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες ζωοτροφών που 
παρήγαγαν ή διακίνησαν κατά το προηγούμενο έτος. Η 
υποβολή της δήλωσης γίνεται για πρώτη φορά εντός 
τριμήνου από την δημοσίευση της παρούσης Απόφα−
σης και στη συνέχεια μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε 
έτους.

Άρθρο 10

1. Οι εγκαταστάσεις και οι ενδιάμεσοι που έχουν 
εγκριθεί ή εγγραφεί πριν την έκδοση της παρούσας 
απόφασης σύμφωνα με το π.δ. 364/2002 (Α΄ 306), προ−
κειμένου να συνεχίσουν την εγκριθείσα ή εγγραφείσα 
δραστηριότητα τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
κοινοποίηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της παρού−
σας απόφασης, το αργότερο μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 
2008: 

α) στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσοι 
έχουν εγκριθεί και

β) στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της περιοχής της 
οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, όσοι έχουν 
εγγραφεί. 

2. Από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται 
όσες επιχειρήσεις ζωοτροφών έχουν ήδη υποβάλλει την 
ανωτέρω κοινοποίηση στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ή στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατά 
περίπτωση.

3. Οι εγκαταστάσεις και οι ενδιάμεσοι οι οποί−
οι έχουν ήδη εγκριθεί σύμφωνα με το Προεδρικό 
Διάταγμα 364/2002 (Α΄ 306), διατηρούν τον αριθμό 
έγκρισης.

4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων, εντός μηνός από την έκδοση 
της παρούσας, αντικαθιστούν τον αριθμό εγγραφής 
που είχαν χορηγήσει στις εγκαταστάσεις και στους 
ενδιάμεσους σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
364/2002 (Α΄ 306), με νέο κωδικό εγγραφής σύμφωνα 
με το άρθρο 4 και το Παράρτημα Α της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 11 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και οι γεωργοί 
μετά την 1.1.2008 απαγορεύεται να προμηθεύονται και 
να χρησιμοποιούν ζωοτροφές από εγκαταστάσεις που 
δεν έχουν εγγραφεί ή / και εγκριθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EK) 183/2005 ή το π.δ. 364/2002 (Α΄ 306). 

Άρθρο 12

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ και τα Υποδείγματα 1, 2, 
3, 4 και 5 της παρούσας Απόφασης 

Άρθρο 13
 Κυρώσεις

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των Κανονισμών 
(ΕΚ) 183/2005 και 141/2007 και της παρούσας Υπουργικής 
Απόφασης επιβάλλονται οι ποινικές και οι διοικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 14α αντί−
στοιχα του ν.δ. 185/1973 «περί μέτρων βελτιώσεως της 
κτηνοτροφίας» (Α΄ 262), όπως τροποποιήθηκαν από τα 

άρθρα 36 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και 34 παράγραφοι 
5 και 6 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).

2. Επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000€) έως τρεις χι−
λιάδων ευρώ (3.000€) στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που 
υπόκεινται σε εγγραφή ή έγκριση και δεν υποβάλλουν 
σχετική αίτηση εντός μηνός από τη δημοσίευση της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης σύμφωνα με 
τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας απόφασης. 

3. Επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε (15.000€) έως πε−
νήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) σε όποιον παρασκευάζει 
ή εμπορεύεται πρόσθετες ύλες ζωοτροφών με σκοπό 
να τις θέσει σε κυκλοφορία χωρίς την προβλεπόμενη 
από τη νομοθεσία έγκριση ή εγγραφή.

4. Επιβάλλεται πρόστιμο έξι (6.000€) έως τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (30.000€) σε όποιον παρασκευάζει ή 
εμπορεύεται προμίγματα με σκοπό να τα θέσει σε κυ−
κλοφορία χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία 
έγκριση ή εγγραφή.

5. Επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000€) έως δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000€), σε όποιον εμπορεύεται σύνθε−
τες ζωοτροφές ή πρώτες ύλες ζωοτροφών, ή μεταφέρει 
ζωοτροφές χωρίς την απαιτούμενη εγγραφή σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 και το 
άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 

6. Σε όσες επιχειρήσεις ζωοτροφών δεν αναγράφουν ή 
αναγράφουν ψευδή αριθμό έγκρισης ή εγγραφής κατά τη 
σήμανση των ζωοτροφών, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα 
χιλιάδες (10.000€) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ.

7. Σε όσες επιχειρήσεις ζωοτροφών ασκούν επιπλέον 
δραστηριότητες για τις οποίες δεν έχουν πάρει έγκρι−
ση ή εγγραφή, επιβάλλεται πρόστιμο, ανά περίπτωση 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

8. Επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000€) έως 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) σε επιχειρήσεις ζωοτρο−
φών που πουλούν τα προϊόντα τους σε μη εγκεκριμένες 
επιχειρήσεις, εφόσον απαιτείται να έχουν έγκριση από 
την νομοθεσία.

9. Επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300€) έως δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.000€) σε επιχειρήσεις ζωοτροφών που 
πουλούν τα προϊόντα τους σε μη εγγεγραμμένες επι−
χειρήσεις εφόσον απαιτείται να έχουν έγγραφεί από 
την νομοθεσία. 

10. Ως προς τα κριτήρια επιμέτρησης, τον τρόπο επι−
βολής των κυρώσεων και της είσπραξης των διοικητικών 
προστίμων των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 
ισχύουν οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 14α του 
ν.δ. 185/1973 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Υπουργι−
κής Απόφασης καταργείται το π.δ. 364/2002 (Α΄306 / 
10.12.2002) και η Υπουργική Απόφαση 225016/2003 (Β΄ 
433, 11.4.2003)

Άρθρο 15
Εξουσιοδότηση

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται κάθε τεχνική λεπτο−
μέρεια της παρούσας.
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  1. Αν πρόκειται για μεταφορική εταιρεία 
2. Το δεύτερο μέρος θα αποτελείται από τον κωδικό 

της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης και, τέλος, 

3. Το τρίτο μέρος θα αποτελείται από έξι αριθμούς που 
θα αντιπροσωπεύουν τον αύξοντα αριθμό της επιχείρησης 
ζωοτροφών στη συγκεκριμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Έγγραφα που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις ζωο−
τροφών που υπόκεινται σε εγγραφή, πέραν της τήρη−
σης των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω 
Κανονισμού:

1.1 Ορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου
1.2 Καθορισμός κρίσιμων ορίων σε κρίσιμα σημεία 

ελέγχου
1.3 Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης κρίσι−

μων σημείων
1.4 Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών 
2.1 Τεχνικά σχέδια – διάγραμμα ροής για κάθε γραμμή 

παραγωγής
2.2 Πρόγραμμα συντήρησης του μηχανολογικού εξο−

πλισμού
2.3 Πρόγραμμα διακρίβωσης εξοπλισμού (π.χ. ζυγών)
2.4 Πρόγραμμα καθαρισμού κτιρίων
2.5 Πρόγραμμα καθαρισμού εξοπλισμού 
2.6 Πρόγραμμα  μέτρων προστασίας από εξωτερικούς 

παράγοντες (τρωκτικά, πτηνά κλπ) π.χ. συμβόλαιο μυ−
οκτονίας

3.1 Οργανόγραμμα καθηκόντων και περιγραφή θέσεων 
εργασίας 

3.2 Εκπαίδευση προσωπικού, πιστοποιητικά που να 
αποδεικνύουν επάρκεια προσόντων για τα αντίστοιχα 
καθήκοντα

4.1 Διαδικασίες παραλαβής αποθήκευσης First in−First 
out

4.2 Διαδικασία παραγωγής−ιχνηλασιμότητα (παρτίδα−
Lot) 

4.3 Τύποι σιτηρεσίων
4.4 Διαδικασία διαδοχής ειδών ζωοτροφών κατά την 

παραγωγή
4.5 Διαδικασία χειρισμού ροών εσωτερικών επιστρο−

φών
4.6 Διαδικασία και αρχεία χειρισμών σε περίπτωση 

σφάλματος
4.7 Διαδικασία αποθήκευσης τελικών προϊόντων First 

in – First out
5.1 Πρόγραμμα δειγματοληψιών (είδος και συχνότητα 

δειγματοληψιών)
5.2 Πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων
5.3 Τεστ Ομοιογένειας
6.1 Διαδικασία χειρισμού μη συμμορφούμενων − ανά−

κληση
Τα απαιτούμενα έγγραφα ελέγχονται στο χώρο της επι−

χείρησης ζωοτροφών κατά την επίσκεψη του επόπτη κυ−
κλοφορίας ζωοτροφών κατά τους επίσημους ελέγχους. 

Σημειώνεται ότι όλα τα έγγραφα διατηρούνται για 
πέντε χρόνια. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Έγγραφα που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις ζωο−
τροφών που υπόκεινται σε έγκριση, πέραν της τήρη−
σης των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω 
Κανονισμού:

1.1 Ορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου
1.2 Καθορισμός κρίσιμων ορίων σε κρίσιμα σημεία 

ελέγχου
1.3 Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης κρίσι−

μων σημείων
1.4 Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών 
2.1 Τεχνικά σχέδια – διάγραμμα ροής για κάθε γραμμή 

παραγωγής
2.2 Πρόγραμμα συντήρησης του μηχανολογικού εξο−

πλισμού
2.3 Πρόγραμμα διακρίβωσης εξοπλισμού (π.χ. ζυγών)
2.4 Πρόγραμμα καθαρισμού κτιρίων
2.5 Πρόγραμμα καθαρισμού εξοπλισμού 
2.6 Πρόγραμμα  μέτρων προστασίας από εξωτερικούς 

παράγοντες (τρωκτικά , πτηνά κλπ) π.χ. συμβόλαιο μυ−
οκτονίας

3.1 Οργανόγραμμα καθηκόντων και περιγραφή θέσεων 
εργασίας.

3.2 Εκπαίδευση προσωπικού, πιστοποιητικά που να 
αποδεικνύουν επάρκεια προσόντων για τα αντίστοιχα 
καθήκοντα

4.1 Διαδικασίες παραλαβής αποθήκευσης First in−First 
out

4.2 Διαδικασία παραγωγής−ιχνηλασιμότητα ( παρτί−
δα−Lot) 

4.3 Τύποι σιτηρεσίων
4.4 Διαδικασία διαδοχής ειδών ζωοτροφών κατά την 

παραγωγή
4.5 Διαδικασία χειρισμού ροών εσωτερικών επιστρο−

φών
4.6 Διαδικασία και αρχεία χειρισμών σε περίπτωση 

σφάλματος
4.7 Διαδικασία αποθήκευσης τελικών προϊόντων First 

in – First out
5.1 Πρόγραμμα δειγματοληψιών (είδος και συχνότητα 

δειγματοληψιών)
5.2 Πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων
5.3 Τεστ Ομοιογένειας
5.4 Τεστ Επιμόλυνσης
6.1 Διαδικασία χειρισμού μη συμμορφούμενων – ανά−

κληση
7.1 Αρχείο παραπόνων 
Τα απαιτούμενα έγγραφα ελέγχονται στο χώρο της 

επιχείρησης ζωοτροφών κατά την επίσκεψη του επόπτη 
κυκλοφορίας ζωοτροφών κατά τους επίσημους ελέγ−
χους. 

Σημειώνεται ότι όλα τα έγγραφα διατηρούνται για 
πέντε χρόνια. 
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα υπουργική απόφαση αρχίζει να ισχύει με τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02024222811080016*
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