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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βι−
ολογικής Υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια των
Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ)
710/2009 της Επιτροπής...........................................................
1
Ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ O.E.» (με δ.τ. «ΜΟΛΥΒΔΟΤΕ−
ΧΝΙΚΗ»), οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ−
ση αυτή................................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 95767
(1)
Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογι−
κής Υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ)
834/2007 του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ) 710/2009 της
Επιτροπής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),
β. του ν.δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν
συμπληρωθεί και αντικατασταθεί από τον ν. 1740/1987
και ν. 2040/1992,
γ. του β.δ. 142/1971 (άρθρο 1) «Αλιεία υδρόβιων ορ−
γανισμών….. και προστασίας αυτών» και β.δ. 7/1940
«Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων….. με
ενοικίαση»,
δ. του ν. 3208/2003 (άρθρο 19 παρ. 11) «Προστασία
δασικών οικοσυστημάτων…… και άλλες διατάξεις».
2. Τον Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλ−
λοντος».

3. Τον Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986……
και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 2732/1999 (άρθρο 9 παρ. 2) «Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις και ……… του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Την Υ.Α. 140476/2004 (ΦΕΚ 357/Β΄/19.02.04) «Καθορι−
σμός της διαδικασίας παραχώρησης, …… και της χορήγη−
σης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων».
6. Την αριθμ. 121570/1866/12.06.2009 κοινή εγκύκλιο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. & ΥΠ.Α.Α.Τ. «Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλ−
λιεργητικών μονάδων.»
7. Τον ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου «για τη βι−
ολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών
προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91» (EE L 189/2007).
8. Τον ΚΑΝ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής «σχετικά με
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν,
(ΕΚ) 834/2007…όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παρα−
γωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων»
(ΕΕ L 250/2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΚ)
710/2009 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 889/2008 …όσον αφορά την θέσπιση λεπτομερών
κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλ−
λιέργειας και φυκιών» (EE L 204/2009) και τον Καν (ΕΕ)
271/2010 « …όσον αφορά τον λογότυπο βιολογικής πα−
ραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(EE L 84/2010).
9. Τον Ν. 3147/2003 (άρθρο 23) (ΦΕΚ 135 Α’/5−6−2003)
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης ……. και άλλες διατά−
ξεις».
10. Την ΚΥΑ 245090/2006 (ΦΕΚ 157 Β΄/10.2.2006) «Καθο−
ρισμός συμπληρωματικών μέτρων ως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει».
11. Την από 7.7.2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Αλιείας.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της από−
φασης δεν προκύπτουν δαπάνες σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Με την παρούσα καθορίζουμε βασικές και πρόσθετες
διατάξεις, όρους και προϋποθέσεις, που θα πρέπει να
πληρούν οι μονάδες παραγωγής ζώων υδατοκαλλιέρ−
γειας και φυκιών προκειμένου να είναι δυνατή η προ−
σχώρηση των επιχειρήσεων των κλάδων αυτών στο σύ−
στημα ελέγχου του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου
και η παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών να
χαρακτηρίζεται και να πιστοποιείται ως «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ»,
στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του
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Συμβουλίου και του Καν. (ΕΚ)710/2009 της Επιτροπής,
όπως αυτός τροποποιεί και συμπληρώνει τον Καν. (ΕΚ)
889/2008 και θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής
για την βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας
και φυκιών.
Πέραν των καθοριζομένων με την απόφαση αυτή βασι−
κών και πρόσθετων διατάξεων, η ίδρυση, εγκατάσταση
και λειτουργία μονάδων βιολογικής Υδατοκαλλιέργει−
ας διέπεται από τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις περί
ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων υδα−
τοκαλλιεργειών.
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης παραθέ−
τονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
− «βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και
φυκιών»: η χρήση της μεθόδου παραγωγής σύμφωνα με
τους κανόνες που καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 710/2009
όπως αυτός τροποποιεί και συμπληρώνει τον Καν. (ΕΚ)
889/2008 και θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής
του Καν. (ΕΚ) 834/2007 για την βιολογική παραγωγή
ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών,
− «εκμετάλλευση»: όλες οι μονάδες παραγωγής που
λειτουργούν υπό ενιαία διαχείριση με στόχο την παρα−
γωγή γεωργικών προϊόντων,
− «μονάδα παραγωγής»: όλα τα στοιχεία του ενεργη−
τικού που χρησιμοποιούνται για ένα τομέα παραγω−
γής, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, αγροτεμάχια,
βοσκότοποι, υπαίθριοι χώροι, κτίρια σταβλισμού των
ζώων, τεχνητές λίμνες ιχθυοκαλλιέργειας, συστήμα−
τα συγκράτησης για φύκια ή ζώα υδατοκαλλιέργειας,
παραχωρούμενες εκτάσεις ακτής ή θαλάσσιου βυθού,
εγκαταστάσεις αποθήκευσης καλλιεργούμενων φυτών,
φυτικών προϊόντων, φυκιών, ζωικών προϊόντων, πρώτων
υλών και κάθε άλλης εισροής που συνδέεται με αυτό
τον συγκεκριμένο τομέα παραγωγής»,
− «μονάδα υδατοκαλλιέργειας με κλειστό σύστημα
ανακυκλοφορίας»: μονάδα στην οποία πραγματοποιείται
υδατοκαλλιέργεια εντός κλειστού περιβάλλοντος, στην
ξηρά ή σε σκάφος, με ανακυκλοφορία των υδάτων και η
οποία εξαρτάται από μόνιμη εξωτερική πηγή ενέργειας
για τη σταθεροποίηση του περιβάλλοντος των ζώων
υδατοκαλλιέργειας,
− «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: ανανεώσιμες, μη
ορυκτές πηγές ενέργειας: αιολική, ηλιακή, γεωθερμική,
κυματική, παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, αέρια υγειονο−
μικής ταφής, αέρια από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων και βιοαέρια,
− «εκκολαπτήριο»: τόπος αναπαραγωγής, εκκόλαψης
και εκτροφής στα πρώτα στάδια της ζωής των ζώων
υδατοκαλλιέργειας, ειδικότερα των ιχθύων με πτερύγια
και των οστρακοειδών,
− «ιχθυογεννητικός σταθμός»: τόπος όπου εφαρμόζεται
ενδιάμεσο σύστημα εκτροφής, μεταξύ της εκκόλαψης
και της τέλειας ανάπτυξης. Το στάδιο του ιχθυογεννητι−
κού σταθμού ολοκληρώνεται στο ένα τρίτο του κύκλου
παραγωγής, με εξαίρεση τα είδη ιχθύων που υφίστα−
νται προσαρμογές πριν από ανάδρομες μεταναστεύσεις
(smoltification),
− «ρύπανση»: στο πλαίσιο της παραγωγής προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας και φυκιών, η άμεση ή έμμεση ει−
σαγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ουσιών ή ενέργειας,

όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και στην οδη−
γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, στα ύδατα στα οποία εφαρμόζεται η κα−
θεμία,
− «κύκλος παραγωγής»: στο πλαίσιο της παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών, η διάρκεια
ζωής ενός ζώου υδατοκαλλιέργειας ή φυκιού από το
πρώτο στάδιο της ζωής έως τη συγκομιδή,
− «τοπικά εκτρεφόμενα είδη»: στο πλαίσιο της παρα−
γωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών, τα
είδη τα οποία δεν είναι ξένα ούτε απόντα σε τοπικό
επίπεδο δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007
του Συμβουλίου. Τα εν λόγω είδη, που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007,
μπορούν να θεωρηθούν τοπικά εκτρεφόμενα είδη·
− «ιχθυοφόρτιση»: στο πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας,
το ζωντανό βάρος των ζώων ανά κυβικό μέτρο νερού σε
οποιαδήποτε στιγμή του σταδίου της τέλειας ανάπτυξης
και, στην περίπτωση των πλατύψαρων και των γαρίδων,
το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.
Άρθρο 2
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
• Απαιτείται εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης
της βιολογικής Υδατοκαλλιέργειας όπου θα προσδιο−
ρίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος,
όπως η μείωση των λυμάτων κ.λπ.
• Απαιτείται εκπόνηση περιβαλλοντικής εκτίμησης
που θα αφορά τη βέλτιστη προσαρμογή στο άμεσο
περιβάλλον και τον μετριασμό των ενδεχόμενων αρνη−
τικών επιπτώσεων. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να εξα−
σφαλίζει ότι η δραστηριότητα είναι αποδεκτή όχι μόνο
από περιβαλλοντικής άποψης αλλά και ως προς άλλες
επιλογές συμβατή με ευρύτερα δημόσια συμφέροντα
και περιβαλλοντικά κατάλληλη και αειφόρος.
• Απαιτείται σαφής διαχωρισμός μεταξύ μονάδων βι−
ολογικής και μη βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
• Στα πρώτα στάδια εφαρμογής της βιολογικής υδα−
τοκαλλιέργειας, μπορεί να πραγματοποιηθεί εισαγωγή
και χρήση, υπό όρους, μη βιολογικών γεννητόρων και
γόνου εφόσον δεν είναι διαθέσιμοι σε επαρκείς ποσό−
τητες βιολογικοί γεννήτορες και ο σχετικός γόνος, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας και του Π.Δ.
54/1978 (ΦΕΚ 10/Α΄/1978).
• Δεν επιτρέπεται η χρήση κλειστών συστημάτων
ανακυκλοφορίας νερού, με εξαίρεση τα εκκολαπτήρια
και τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
• Η τεχνητή διευκόλυνση της αναπαραγωγής των
ζώων υδατοκαλλιέργειας με τη βοήθεια ορμονών και
παραγώγων τους δεν είναι συμβατή με τις αρχές της
βιολογικής παραγωγής και συνεπώς η χρήση αυτών των
ουσιών απαγορεύεται.
• Η χρήση ορισμένων μη βιολογικών πρώτων υλών
ζωοτροφών, πρόσθετων ζωοτροφών και βοηθητικών
μέσων επεξεργασίας, επιτρέπεται υπό όρους και σύμ−
φωνα με τα Παραρτήματα V & VI του ΚΑΝ(ΕΚ) 889/2008
όπως τροποποιήθηκαν από τον Κανονισμό ΚΑΝ(ΕΚ)
710/2009.
• Η διαχείριση της υγείας των ζώων βασίζεται κυρίως
στην πρόληψη των ασθενειών. Η εφαρμογή αλλοπαθη−
τικής αγωγής για την καταπολέμηση ασθενειών πραγ−
ματοποιείται με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις,
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όπως καθορίζονται οι τύποι αγωγής και η συχνότητα
χρήσης.
• Οι επιτρεπόμενες ουσίες για τον καθαρισμό και την
απολύμανση των εγκαταστάσεων εκτροφής, απαριθμού−
νται στο Παράρτημα VII του ΚΑΝ(ΕΚ) 889/2008 όπως
αντικαταστάθηκε με τον ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009.
• Για την προστασία των ιχθύων εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις:
α. περί «απαιτήσεων εκτροφής», του π.δ. 374/2001, άρ−
θρο 3, «προστασία των ζώων στα εκτροφεία σε συμμόρ−
φωση με την Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου και σε
εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής».
β. περί «απαιτήσεων θανάτωσης», του π.δ. 327/1996,
άρθρο 3, «προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη
θανάτωσή τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/119/
ΕΚ του Συμβουλίου», καθώς και του Καν(ΕΚ) 1099/2009,
άρθρο 3, παρ. 1, «για την προστασία των ζώων κατά τη
θανάτωσή τους».
γ. περί «απαιτήσεων μεταφοράς», του Καν(ΕΚ) 1/2005,
που αφορούν:
− την αδειοδότηση των φυσικών ή νομικών προσώπων
που πραγματοποιούν μεταφορές ψαριών,
− τους όρους της μεταφοράς (λήψη μέτρων για τον
προγραμματισμό, την ελαχιστοποίηση της διάρκειάς
του, με την αποφυγή καθυστερήσεων, την κάλυψη των
αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, χει−
ρισμοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, την αποφυγή
μεταφοράς υπό αντίξοες καιρικές ή θαλάσσιες συν−
θήκες),
− την κατάσταση υγείας των ζώων για να επιτραπεί
η μεταφορά (υγιή και ικανά ζώα μόνο),
− προετοιμασία των ψαριών πριν τη μεταφορά (περιο−
ρισμός της παρεχόμενης τροφής από τα ψάρια ανάλογα
με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης),
− την καταλληλότητα των μεταφορικών μέσων και των
περιεκτών ανάλογα με τα είδη των ψαριών, το μέγε−
θος και βάρος, σχεδιασμός (κατασκευή, συντήρηση και
λειτουργία για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και
ταλαιπωρία των ζώων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια
των ζώων και κατάλληλος εξοπλισμός για την κυκλοφο−
ρία του νερού, οξυγόνωση του νερού για την εξασφά−
λιση της διατήρησης των υπόλοιπων παραμέτρων της
ποιότητας του νερού κατά την μεταφορά),
− την καταλληλότητα του εξοπλισμού και της τεχνο−
λογίας φόρτωσης και εκφόρτωσης,
− την επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού (εκ−
παίδευση και εμπειρία) που εμπλέκεται και επιβλέπει
τη φόρτωση, εκφόρτωση, με τρόπο που να προκαλεί
ελάχιστο τραυματισμό και ταλαιπωρία ή συνοδεύει τα
μεταφερόμενα ψάρια (έλεγχος και παροχή φροντίδας
κατά τη μεταφορά) ώστε να είναι σε θέση να επιβλέπει
τις παραμέτρους ποιότητας του νερού και να προβαίνει
στις αναγκαίες προσαρμογές για την αποφυγή επικίν−
δυνων για την υγεία των ψαριών καταστάσεων,
− ύπαρξη των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
(περιγραφή της αποστολής των ζώων, ημερομηνία, χρό−
νος, τόπος εκφόρτωσης, είδη, βάρος, κ.λπ.),
− την αποφυγή της υπερφόρτωσης κατά τη μεταφορά,
(υψηλή πυκνότητα φόρτωσης/ιχθυοφόρτιση),
− την πρακτική οδήγησης για να αποφεύγονται οι ανε−
ξέλεγκτες κινήσεις των ψαριών,
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− την ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντι−
μετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά τη μεταφορά και
την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των ψαριών.
Άρθρο 3
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
I. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΚΙΩΝ
− Η θέση καλλιέργειας πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης ή ρύπανσης από
προϊόντα και ουσίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίν−
δυνο ή να αλλοιώσουν το βιολογικό χαρακτήρα της
παραγωγής και των προϊόντων.
− Η βιολογική παραγωγή φυκιών δεν μπορεί να διε−
νεργείται σε περιοχές που έχουν κριθεί ακατάλληλες
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
− Η λήψη ασφαλών μέτρων διαχωρισμού μεταξύ μο−
νάδων μη βιολογικής και βιολογικής παραγωγής περι−
λαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης.
− Απαιτείται η υποβολή «περιβαλλοντικής εκτίμησης»
ανάλογα με τη μονάδα παραγωγής.
− Απαιτείται σύνταξη και υποβολή «σχεδίου βιώσιμης
διαχείρισης» της μονάδας το οποίο θα επικαιροποιείται
κάθε χρόνο.
Το σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης θα περιλαμβάνει:
− Λεπτομερή περιγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώ−
σεων της δραστηριότητας.
− Την περιβαλλοντική παρακολούθηση.
− Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την ελαχι−
στοποίηση των αρνητικών συνεπειών στο υδάτινο και
χερσαίο περιβάλλον.
− Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την ελα−
χιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο υδάτινο
και χερσαίο περιβάλλον από την απόρριψη θρεπτικών
ουσιών ανά κύκλο παραγωγής ή ανά έτος.
− Την παρακολούθηση και την επισκευή του τεχνικού
εξοπλισμού.
− Το χρονοδιάγραμμα μείωσης των αποβλήτων που
εφαρμόζεται από την αρχή των εργασιών.
− Για τη συλλογή φυκιών απαιτείται εξαρχής ο υπο−
λογισμός της βιομάζας.
− Η συλλογή θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρό−
πο ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον και να υπάρχει επαρκής διασφάλιση
των αποθεμάτων για την ανανέωσή τους, λαμβάνοντας
υπόψη τις τεχνικές συλλογής, τα ελάχιστα μεγέθη, τις
ηλικίες, τον κύκλο αναπαραγωγής τους.
− Η συλλογή φυκιών με σκοπό τη βιολογική καλλι−
έργεια υπόκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 67/1981 όπως
ισχύει.
− Στην περίπτωση των χερσαίων μονάδων καλλιέργει−
ας που χρησιμοποιούνται εξωτερικές πηγές θρεπτικών
ουσιών, τα επίπεδα των θρεπτικών ουσιών στα λύμα−
τα δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτά των εισρεόντων
υδάτων. Στην περίπτωση προσθήκης θρεπτικών ουσι−
ών, αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα I του ΚΑΝ
(ΕΚ) 889/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον ΚΑΝ(ΕΚ)
710/2009.
− Ο καθαρισμός και η απολύμανση του εξοπλισμού
και των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται με φυσικά
ή μηχανικά μέσα. Επιτρέπεται η χρήση των ουσιών
που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII του ΚΑΝ(ΕΚ)
889/2008 όπως αντικαταστάθηκε με τον ΚΑΝ(ΕΚ)
710/2009.
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II. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την παρα−
γωγή ιχθύων, μαλακόστρακων, εχινόδερμων, μαλακίων
−όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XIIIa του ΚΑΝ(ΕΚ)
889/2008 όπως προστέθηκε με τον ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009)
και κατ’ αναλογία στο ζωοπλαγκτόν, στα μικρά μαλακό−
στρακα, στα τροχόζωα, στους σκώληκες και στα άλλα
υδρόβια ζώα που προορίζονται για ζωοτροφές.
1. Θέση καλλιέργειας
− Η θέση καλλιέργειας πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης ή ρύπανσης από
προϊόντα και ουσίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίν−
δυνο ή να αλλοιώσουν το βιολογικό χαρακτήρα της
παραγωγής και των προϊόντων.
− Η βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας δεν
μπορεί να διενεργείται σε περιοχές που έχουν κριθεί
ακατάλληλες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
− Οι μονάδες βιολογικής και μη βιολογικής παραγωγής
πρέπει να είναι κατάλληλα διαχωρισμένες. Τα σχετικά
μέτρα διαχωρισμού να βασίζονται στη φυσική κατάστα−
ση, σε χωριστά συστήματα διανομής νερού, και στις
αποστάσεις. Οι ελάχιστες αποστάσεις των πλωτών
εγκαταστάσεων στη θάλασσα μεταξύ μονάδων βιολογι−
κής και μη βιολογικής παραγωγής ορίζονται ως εξής:
1. 500 μέτρα μεταξύ δυο γειτονικών μονάδων ιχθυ−
οκαλλιέργειας σε διαφορετική εκμετάλλευση και υπό
διαφορετική διαχείριση
2. 100 μέτρα μεταξύ δυο διαφορετικών μονάδων ιχθυ−
οκαλλιέργειας στην ίδια εκμετάλλευση και υπό ενιαία
διαχείριση
3. 200 μέτρα μεταξύ μίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας
και μίας γειτονικής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας.
− Για όλες τις δραστηριότητες που ζητείται να ανα−
γνωριστούν ως βιολογική παραγωγή, απαιτείται περι−
βαλλοντική αδειοδότηση ανάλογη με τη μονάδα παρα−
γωγής ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες λειτουργίας
της μονάδας και οι άμεσες περιβαλλοντικές και συνα−
φείς επιπτώσεις της δραστηριότητάς της.
− Απαιτείται σύνταξη και υποβολή «σχεδίου βιώσιμης
διαχείρισης» της μονάδας το οποίο θα επικαιροποιείται
κάθε χρόνο.
Το σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης θα περιλαμβάνει:
• Λεπτομερή περιγραφή των περιβαλλοντικών επι−
πτώσεων της δραστηριότητας.
• Την περιβαλλοντική παρακολούθηση.
• Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την ελαχι−
στοποίηση των αρνητικών συνεπειών στο υδάτινο και
χερσαίο περιβάλλον.
• Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την ελα−
χιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο υδάτινο
και χερσαίο περιβάλλον από την απόρριψη θρεπτικών
ουσιών ανά κύκλο παραγωγής ή ανά έτος.
• Την παρακολούθηση και την επισκευή του τεχνικού
εξοπλισμού.
• Το χρονοδιάγραμμα μείωσης των αποβλήτων που
εφαρμόζεται από την αρχή των εργασιών.
• Καταγραφή αμυντικών και προστατευτικών μέτρων
κατά των θηρευτών
− Απαιτείται επαληθεύσιμος συντονισμός με τους
γειτονικούς επιχειρηματίες κατά την κατάρτιση των
οικείων σχεδίων διαχείρισης.
− Στην περίπτωση των τεχνητών λιμνών, δεξαμενών,
πρέπει να υπάρχουν φυσικές διηθητικές κλίνες, δεξα−

μενές καθίζησης, βιολογικά ή μηχανικά φίλτρα για τη
συλλογή θρεπτικών ουσιών από τα λύματα ή να χρησι−
μοποιούν οργανισμούς για τη βελτίωση της ποιότητας
των λυμάτων.
2. Ταυτόχρονη παραγωγή βιολογικών και μη βιολογι−
κών ζώων υδατοκαλλιέργειας
Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει:
α) Στα εκκολαπτήρια και στους ιχθυογεννητικούς
σταθμούς να εκτρέφονται βιολογικά και μη βιολογι−
κά ιχθύδια στην ίδια εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι
υπάρχει σαφής φυσικός διαχωρισμός μεταξύ των μο−
νάδων και έχει προβλεφθεί χωριστό σύστημα διανομής
νερού.
β) Σε περίπτωση παραγωγής ενήλικων ζώων, τη λει−
τουργία μονάδων βιολογικής και μη βιολογικής παρα−
γωγής ζώων υδατοκαλλιέργειας στην ίδια εκμετάλ−
λευση, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα αναφερόμενα
στο κεφάλαιο II σημείο 1 παρ. 2 της παρούσας και ότι
πρόκειται για διαφορετικά στάδια της παραγωγής και
για διαφορετικές περιόδους χειρισμού των ζώων υδα−
τοκαλλιέργειας.
3. Καταγωγή των ζώων υδατοκαλλιέργειας
− Καταγωγή των βιολογικών ζώων υδατοκαλλιέργει−
ας
Χρησιμοποιούνται τοπικά εκτρεφόμενα είδη, όπως
αυτά καθορίζονται από το Παράρτημα IV του ΚΑΝ(ΕΚ)
708/2007 και εξειδικεύονται με εθνική διαδικασία, και με
την αναπαραγωγή επιδιώκεται να προκύψουν στελέχη
τα οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις συνθή−
κες εκτροφής και να επιτευχθεί καλή υγεία και ορθή
χρησιμοποίηση των ζωοτροφών. Αποδεικτικά στοιχεία
για την προέλευση και την αγωγή τους τίθενται στη
διάθεση του αρμόδιου φορέα ελέγχου.
Επιλέγονται είδη τα οποία μπορούν να εκτραφούν
χωρίς να προκαλούνται σημαντικές βλάβες στα άγρια
αποθέματα.
− Καταγωγή και διαχείριση των μη βιολογικών ζώων
υδατοκαλλιέργειας
α. Γεννήτορες
Για σκοπούς αναπαραγωγής ή για βελτίωση του γε−
νετικού αποθέματος, δίνεται η δυνατότητα, στην περί−
πτωση που δεν είναι διαθέσιμα βιολογικά ζώα υδατο−
καλλιέργειας, να χρησιμοποιούνται άγρια ή μη βιολογικά
ζώα.
Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική τουλάχιστον
για τρεις (3) μήνες η βιολογική διαχείριση των ζώων
αυτών πριν εισέλθουν σε φάση αναπαραγωγής.
β. Ιχθύδια
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα βιολογι−
κά ιχθύδια για πάχυνση, μπορούν κατ’ εξαίρεση να εισά−
γονται στην εκμετάλλευση προς πάχυνση μη βιολογικά
ιχθύδια έως 31.12.2015 και με τις εξής προϋποθέσεις:
− Για τουλάχιστον τα τελευταία 2/3 του κύκλου εκτρο−
φής τους θα γίνεται υποχρεωτικά βιολογική διαχείριση
των ιχθυδίων.
− Το ανώτατο ποσοστό μη βιολογικών ιχθυδίων που
θα εισάγεται στην εκμετάλλευση είναι:
• 80% έως 31.12.2011
• 50% έως 31.12.2013
• 0% έως 31.12.2015
γ. Συλλογή άγριων ιχθυδίων
Η συλλογή άγριων ιχθυδίων προς εκτροφή περιορί−
ζεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
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− Φυσικής ροής προνυμφών και ιχθυδίων μαλακόστρα−
κων ή ιχθύων κατά την πλήρωση των δεξαμενών και των
συστημάτων συγκράτησης.
− Χελιού, στο στάδιο του γυαλόχελου, εφόσον εφαρ−
μόζεται εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης χελιών για την
συγκεκριμένη τοποθεσία.
Η συλλογή άγριου γόνου υπόκειται στις διατάξεις του
Π.Δ. 54/1978 όπως ισχύει.
4. Ζωοτεχνικές πρακτικές υδατοκαλλιέργειας
Περιβάλλον εκτροφής και διαχείριση των ζώων
− Επαρκής χώρος για την άνετη διαβίωση των ζώων.
− Επαρκή επίπεδα οξυγόνου.
− Συνθήκες θερμοκρασίας και φωτός συμβατές με
τις απαιτήσεις των ειδών. Να λαμβάνεται υπόψη και η
γεωγραφική θέση.
− Στους ιχθύες γλυκών νερών ο πυθμένας να προσο−
μοιάζει με τους φυσικούς βυθούς.
− Στους κυπρίνους ο πυθμένας να είναι φυσική άρ−
γιλος.
− Ιχθυοφόρτιση σύμφωνα με το Παράρτημα XIIIα
του ΚΑΝ(ΕΚ) 889/2008 όπως αυτό προστέθηκε με τον
ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009.
− Τα συστήματα συγκράτησης σχεδιάζονται, χωροθε−
τούνται και λειτουργούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται
ο κίνδυνος διαφυγής.
− Σε περίπτωση διαφυγής ιχθύων ή μαλακόστρακων,
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των
επιπτώσεων στο τοπικό οικοσύστημα, συμπεριλαμβα−
νομένης της επαναφοράς τους, εφόσον ενδείκνυται, με
τήρηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.
− Δεν επιτρέπονται τα κλειστά συστήματα ανακυκλο−
φορίας του νερού, με εξαίρεση μόνο στα εκκολαπτήρια
και στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
− Δεν επιτρέπεται η τεχνητή θέρμανση ή ψύξη του
νερού, με εξαίρεση μόνο στα εκκολαπτήρια και στους
ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
− Επιτρέπεται η χρήση φυσικής γεώτρησης νερού για
τη θέρμανση ή ψύξη του νερού σε όλα τα στάδια πα−
ραγωγής.
− Μέγιστο όριο παράτασης της φυσικής φωτοπεριόδου
έως 16 ώρες ημερησίως. Η υπέρβαση του ορίου αυτού
επιτρέπεται μόνο κατά τη φάση αναπαραγωγής.
− Απαγορεύεται η χρήση ορμονών και παραγώγων
τους για την αναπαραγωγή
− Για τυχόν χρήση αερισμού ή οξυγόνου θα πρέπει να
τηρούνται σχετικά αρχεία−αποδεικτικά στοιχεία.
5. Τροφές
Η έγκριση ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται στη
βιολογική υδατοκαλλιέργεια υπόκεινται στις Εθνικές
διατάξεις.
α. Γενικοί κανόνες
Η διατροφή των ζώων υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει
να γίνεται με γνώμονα την υγεία των ζώων, την ελα−
χιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
υψηλή διατροφική ποιότητα του τελικού προϊόντος προς
όφελος του καταναλωτή.
Για τη διατροφή των σαρκοφάγων ζώων υδατοκαλ−
λιέργειας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, κατά σειρά
προτεραιότητας:
− βιολογικά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,
− ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια υπολειμμάτων βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας,
− ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια προερχόμενα από υπο−
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λείμματα ιχθύων που έχουν ήδη αλιευθεί για ανθρώπινη
κατανάλωση στο πλαίσιο της βιώσιμης αλιείας.
− βιολογικά υλικά ζωοτροφών φυτικής και ζωι−
κής προέλευσης σύμφωνα με το παράρτημα V του
ΚΑΝ(ΕΚ) 889/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον
ΚΑΝ(ΕΚ)710/2009.
Σε περίπτωση που αυτές οι ζωοτροφές δεν είναι δια−
θέσιμες, επιτρέπεται η χρήση ιχθυάλευρων και ιχθυέλαι−
ων από υπολείμματα μη βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
ή υπολείμματα ιχθύων που έχουν αλιευτεί για ανθρώ−
πινη κατανάλωση μόνο για τη μεταβατική περίοδο έως
την 31.12.2014 και για ποσότητες έως του 30% των ημε−
ρήσιων αναγκών διατροφής των ζώων.
Επιτρέπεται επίσης στη σύσταση των ιχθυοτροφών να
περιέχονται έως 60% βιολογικά φυτικά προϊόντα.
Για τη διατροφή του σολομού και της πέστροφας,
επιτρέπεται η χρήση ασταξανθίνης, προερχόμενη από
βιολογικές πηγές (π.χ. όστρακα βιολογικών μαλακο−
στράκων) και πάντα στα όρια των φυσιολογικών τους
αναγκών. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι
βιολογικές πηγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές
πηγές (π.χ. ζύμη Phaffia).
β. Ειδικοί κανόνες
Tα ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στα τμή−
ματα 6, 7 & 9 του Παραρτήματος ΧΙΙΙα του ΚΑΝ (ΕΚ)
889/2008, όπως αυτό προστέθηκε με τον Καν. 710/2009,
τρέφονται με φυσικές τροφές που είναι διαθέσιμες στις
δεξαμενές και τις λίμνες.
Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι
για τις διατροφικές ανάγκες των εκτρεφόμενων ζώων,
επιτρέπεται η χρήση βιολογικών ζωοτροφών φυτικής
προέλευσης που καλλιεργούνται κατά προτίμηση στην
ίδια εκμετάλλευση ή φύκια. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις
οι ζωοτροφές που προορίζονται για τα είδη που ανα−
γράφονται στο τμήμα 7 του ανωτέρω Παραρτήματος
ΧΙΙΙα και του γατόψαρου μπορούν να περιέχουν έως και
10% ιχθυάλευρα ή ιχθυέλαια προερχόμενα από βιώσιμη
αλιεία.
Υλικά ζωοτροφών ζωικής και ορυκτής προέλευσης
μπορούν να χρησιμοποιούνται στη βιολογική υδατοκαλ−
λιέργεια μόνο εάν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V
του ΚΑΝ(ΕΚ) 889/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον
ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009.
Πρόσθετα ζωοτροφών και βοηθητικά μέσα επεξερ−
γασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν περιλαμβά−
νονται στο Παράρτημα VI του ΚΑΝ(ΕΚ) 889/2008 όπως
τροποποιήθηκε από τον ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009, με τήρηση
των προβλεπόμενων περιορισμών.
6. Πρόληψη ασθενειών και θεραπευτική αγωγή
α. Γενικοί κανόνες πρόληψης
Απαιτείται σχέδιο διαχείρισης της υγείας των ζώων,
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, και
το Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46 Α΄) που περιγράφει λεπτομερώς
τις πρακτικές βιοασφάλειας και πρόληψης ασθενειών,
συμπεριλαμβανομένης γραπτής συμφωνίας για την ανά−
λογη με τη μονάδα παραγωγής παροχή υγειονομικών
συμβουλών από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία ή
από άλλες εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας των
ζώων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες θα επισκέπτονται
την εγκατάσταση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και
στην περίπτωση των δίθυρων μαλακίων τουλάχιστον
μία φορά ανά διετία.
Οι απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδα−
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τοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους καθορίζονται στο
Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46 Α΄).
Ο όρος «επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλ−
λιέργειας» του άρθρου 3, του Π.Δ. 28/2009 ταυτίζεται με
τον όρο «εκμετάλλευση» της παρούσης Απόφασης.
Ο όρος «εκμετάλλευση» του άρθρου 3, του Π.Δ. 28/2009
ταυτίζεται με τον όρο «μονάδα παραγωγής» της παρού−
σης Απόφασης.
Η χρήση απολυμαντικών κ.λπ. ουσιών για τον καθα−
ρισμό του εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο αυτών των
προϊόντων που προβλέπονται και αναγράφονται στο
Παράρτημα VII του ΚΑΝ(ΕΚ) 889/2008 όπως αντικατα−
στάθηκε από τον ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009.
Επιτρέπεται η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας και
όζοντος μόνο στα εκκολαπτήρια και τους ιχθυογεννη−
τικούς σταθμούς.
Για τον βιολογικό έλεγχο των εκτοπαρασίτων χρησι−
μοποιούνται κατά προτίμηση ψάρια − καθαριστές.
β. Κτηνιατρική αγωγή
− Η κτηνιατρική αγωγή, όταν απαιτείται, για την αντι−
μετώπιση ασθενειών επιτρέπεται με:
α. ουσίες από φυτά, ζώα ή ορυκτά σε ομοιοπαθητική
αραίωση,
β. φυτά και τα εκχυλίσματά τους τα οποία δεν έχουν
αναισθητική δράση,
γ. ουσίες, όπως ιχνοστοιχεία, μέταλλα, φυσικοί ανο−
σοδιεγέρτες ή εγκεκριμένα προβιοτικά.
− Η χρήση αλλοπαθητικής αγωγής επιτρέπεται δύο
φορές το χρόνο με εξαίρεση τους εμβολιασμούς και
με την επιφύλαξη της εφαρμογής υποχρεωτικών προ−
γραμμάτων ή μέτρων εκρίζωσης ή εξάλειψης ασθε−
νειών.
Στην περίπτωση που ο κύκλος παραγωγής είναι μι−
κρότερος του ενός έτους δεν επιτρέπεται η εφαρμογή
πέραν της μίας αλλοπαθητικής αγωγής.
− Η χρήση αντιπαρασιτικής αγωγής επιτρέπεται δύο
φορές το χρόνο.
Όταν ο κύκλος παραγωγής είναι μικρότερος των 18
μηνών τότε η χρήση της αντιπαρασιτικής αγωγής πε−
ριορίζεται σε μία φορά το χρόνο.
Ο χρόνος αναμονής για τις αλλοπαθητικές κτηνιατρι−
κές αγωγές και τις αντιπαρασιτικές αγωγές είναι διπλά−
σιος από τον νόμιμο χρόνο αναμονής που προβλέπεται
στο άρθρο 11 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (εναρμόνιση με
την αριθμ. 282371/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 731Β΄/16−6−2006).
Οποιαδήποτε χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων πρέπει να καταγράφεται σε «μητρώο − αρ−
χείο» που τηρείται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται:
− από τον Καν 852/2004, (για την υγιεινή των τροφί−
μων), άρθρο 4, παρ. 1 και Παράρτημα I Μέρος Α, παρ. III,
σημείο 8, (τήρηση αρχείων),
− από το π.δ. 259/1998, (σε συμμόρφωση προς τις οδη−
γίες 96/22 και 96/23), άρθρο 21 (τήρηση μητρώου),
− από την ΥΑ 282371/2006 (ΦΕΚ 731 Β΄), άρθρο 68, σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/82 (μητρώο), και
− από τον Καν 889/2008, άρθρα 76 και 79β, όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον Καν 710/2009.
Άρθρο 4
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ
Οι κανόνες που τίθενται από τον ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009
για την εκτροφή δίθυρων μαλακίων καλύπτονται από το

θεσμικό πλαίσιο που ήδη ισχύει για τα δίθυρα μαλάκια
στη χώρα μας.
Η εφαρμογή της πολυκαλλιέργειας, Κεφάλαιο ΙΙα, άρ−
θρο 25ιδ, σημείο 1, του Καν (ΕΚ) 710/2009, (προσθήκη
στον Τίτλο ΙΙ του Καν (ΕΚ) 889/2008), ρυθμίζεται από
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής.
Άρθρο 5
Περίοδοι μετατροπής
μη βιολογικών μονάδων σε βιολογικές
Οι χρονικές περίοδοι για τη μετατροπή μη βιολογικών
σε βιολογικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας ορίζονται
ως εξής:
α. 24 μήνες για εγκαταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν
να στραγγισθούν, να καθαρισθούν και να απολυμαν−
θούν.
β. 12 μήνες για εγκαταστάσεις που έχουν στραγγιστεί
ή των οποίων η λειτουργία έχει διακοπεί.
γ. 6 μήνες για εγκαταστάσεις που έχουν στραγγισθεί,
έχουν καθαρισθεί και έχουν απολυμανθεί.
δ. 3 μήνες για εγκαταστάσεις σε ανοικτά υδάτινα
συστήματα, (συμπεριλαμβανομένων και υδάτινων συ−
στημάτων εκτροφής δίθυρων μαλακίων).
ε. 6 μήνες η περίοδος μετατροπής για τις τοποθεσίες
συλλογής φυκιών.
στ. Η μεγαλύτερη μεταξύ ενός εξαμήνου ή ενός πλή−
ρους κύκλου παραγωγής είναι η περίοδος μετατροπής
για τις μονάδες καλλιέργειας φυκιών.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναγνωρίσει αναδρομικά
ως μέρος της περιόδου μετατροπής προηγούμενη περί−
οδο εφόσον αποδεδειγμένα κατά την εν λόγω περίοδο
οι εγκαταστάσεις της μονάδας πληρούσαν όλες τις
προϋποθέσεις βιολογικού τρόπου παραγωγής.
Απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την αναγνώριση,
κατά τομέα αρμοδιότητας, είναι:
− Βεβαίωση της αρμόδιας για θέματα αλιείας Υπη−
ρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας, ελε−
γκτική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν. 1650/86, άρθρο 6
και της αριθμ. 140476/2004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
357 Β΄/19−2−2004), στην οποία βάσει των στοιχείων που
τηρούνται στο αρχείο της, αναγνωρίζεται προηγούμε−
νη περίοδος, ως μέρος της περιόδου μετατροπής μη
βιολογικής μονάδας σε βιολογική.
− Βεβαίωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης ή της Περιφέρειας, στην οποία,
βάσει των στοιχείων που καταγράφονται στο Μητρώο,
αναγνωρίζεται προηγούμενη περίοδος, ως μέρος της
περιόδου μετατροπής μη βιολογικής μονάδας σε βιο−
λογική.
Άρθρο 6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει στις μονάδες πα−
ραγωγής ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών, οι οποί−
ες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν βάσει εθνικά
αποδεκτών κανόνων πριν από την έναρξη ισχύος του
ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009, ήτοι πριν την 1.7.2010, να συνεχίσουν
να θεωρούνται βιολογικές κατά τη διάρκεια της προ−
σαρμογής τους στους κανόνες του ΚΑΝ(ΕΚ) 710/2009,
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για μεταβατική περίοδο που λήγει την 1.7.2013 και υπό
τον όρο ότι τα ύδατα δεν ρυπαίνονται αδικαιολόγητα
με ουσίες που δεν επιτρέπονται στη βιολογική παρα−
γωγή.
Προς τούτο προσκομίζουν απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία που εκδίδονται από:
− Την αρμόδια για θέματα αλιείας Υπηρεσία της
Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας, ελεγκτική Υπη−
ρεσία σύμφωνα με τον Ν. 1650/86, άρθρο 6 και της
αριθμ. 140476/2004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 357 Β΄/
19−2−2004).
− Την Νομαρχιακή Κτηνιατρική Υπηρεσία βάσει των
Π.Δ.79/2007 και 28/2009.
Επίσης προσκομίζεται αναλυτική περιγραφή των σχε−
τικών εγκαταστάσεων, ιχθυοδεξαμενών, κλωβών και
παρτίδες φυκιών.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από−
φαση ισχύουν οι διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 834/2007
του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 της
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον ΚΑΝ(ΕΚ)
710/2009 της Επιτροπής, και της ΚΥΑ 245090//2006 (ΦΕΚ
157 Β΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 61171/2550
(2)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ O.E.» (με δ.τ. «ΜΟΛΥΒΔΟΤΕΧΝΙ−
ΚΗ»), οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστο−
ποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.
Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/61168/2549/Π09/5/00087/
Ε/26/5/2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
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Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν.3299/2004, και
πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή,
της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ O.E.», που
αναφέρεται στην επέκταση − εκσυγχρονισμό μονάδας
παραγωγής πλαστικών σωλήνων PVC, του Δήμου Ωλε−
νίας του Ν. Αχαΐας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 157.392,69 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό
των 70.826,71 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
157.392,69 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
86.565,98 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 157.392,69 ευρώ.
− Δεν θα ληφθεί τραπεζικό δάνειο για τη συγκεκριμένη
επένδυση.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 20.7.2010.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 13.5.2010 (πρακτικά 67ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
συνόλου της επιχορήγησης ύψους 86.565,98 ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 26 Μαΐου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.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.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02013433108100008*
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