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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 263233
Καθορισμός τελών επίσημων ελέγχων ζωοτροφών και 

τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 323306/2007 απόφασης 
των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1881).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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 

(Α΄ 262) «περί μέτρων βελτίωσης της Κτηνοτροφίας» (Α΄ 
262) όπως οι παράγραφοι αυτοί προστέθηκαν με τις 
παραγράφους 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 «Εφαρ−
μογή 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 Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 65 
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 1 του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού 
διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

δ) Του υπ’ αριθμ. 882/2004 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «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» (Ε.Ε. αριθ. L 191, σελ. 1 της 28.5.2004) και ιδιαίτερα 
τα άρθρα 22, 26, 27, 28 και 29.

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:
1. Θεσπίζονται τέλη για την κάλυψη του κόστους της 

διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων στον τομέα των 
ζωοτροφών. Τα τέλη της παρούσας απόφασης έχουν 
ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστι−
κά και μόνο για την κάλυψη του κόστους διενέργειας 
των επίσημων ελέγχων στον τομέα των ζωοτροφών, σε 
εφαρμογή των άρθρων 22 και 26 έως 29 του υπ’ αριθμ. 
882/2004 Κανονισμού (ΕΚ).

2. Καθορίζονται τα τέλη για τη διενέργεια εργαστη−
ριακών ελέγχων στις ζωοτροφές, προς προσδιορισμό 
των συστατικών που περιέχονται σε αυτές, από τα Ερ−
γαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Ε.Ε.ΚΥ.
Ζ.) Λυκόβρυσης Αττικής, Λάρισας και Θεσσαλονίκης, 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων των ερ−
γαστηρίων αυτών, οσάκις προσκομίζονται από ενδιαφε−
ρόμενους φορείς, ιδιώτες ή συνεταιρισμούς.

3. Καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής των τελών, ο 
τρόπος είσπραξης, οι δικαιούχοι των τελών, οι δαπάνες 
που καλύπτονται, η διαχείριση και διάθεση των τελών 
καθώς και κάθε τεχνική και αναγκαία λεπτομέρεια. 

Άρθρο 2
Ετήσια Τέλη Ελέγχου 

1. Κάθε επιχείρηση ζωοτροφών στην οποία έχει χο−
ρηγηθεί Αριθμός Έγκρισης ή Εγγραφής σύμφωνα με 
τον υπ’ αριθμ. 183/2005 Κανονισμό (ΕΚ), καταβάλει κατ’ 
έτος τέλη ανάλογα με τη δραστηριότητά της σύμφωνα 
με το Παράρτημα Ι. 

2. Προκειμένου να υπολογισθεί το ύψος των τελών 
που οφείλει να καταβάλει μια επιχείρηση ζωοτροφών, 
αυτή υποβάλλει, μέχρι 31 Ιανουαρίου έκαστου έτους, στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) στην οποία βρίσκεται η εγκα−
τάσταση ή η έδρα της επιχείρησης, δήλωση σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα 2, στην οποία αναγράφει το είδος και 
την ποσότητα των προϊόντων που διακίνησε κατά το 
προηγούμενο έτος. 

3. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης υπολογίζει το 
ύψος του τέλους που οφείλει κάθε επιχείρηση με βάση 
το Παράρτημα Ι και τα δηλωθέντα στοιχεία στην δή−
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λωση που έχει υποβάλλει σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις μιας επιχεί−
ρησης ζωοτροφών βρίσκονται σε διαφορετική περιοχή 
από την έδρα της επιχείρησης ή διαθέτει πλέον της μιας 
εγκαταστάσεις σε διαφορετικές Διευθύνσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης, τότε η επιχείρηση υποβάλλει την εν λόγω 
δήλωση (Υπόδειγμα 2) στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανά−
πτυξης που βρίσκεται η έδρα της. Η Διεύθυνση Αγροτι−
κής Ανάπτυξης ενημερώνει τις συναρμόδιες Διευθύνσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Άρθρο 3
Τέλη Εισαγωγής Ζωοτροφών

1. Για την εισαγωγή ζωοτροφών ο ενδιαφερόμενος 
καταβάλει τέλος ελέγχου στη Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. για την κάλυψη του κόστους 
ελέγχων, που ανέρχεται σε 1 Ευρώ / τόνο το δε συνο−
λικό ποσό δε μπορεί να είναι κατώτερο των 50 Ευρώ ή 
ανώτερο των 1000 Ευρώ.

2. Επιβάλλεται τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
παρούσας, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό για 
εξαγωγή ζωοτροφών ή γνωμάτευση καταλληλότητας 
ζωοτροφής, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το 
κόστος του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί καλύπτε−
ται από τον ενδιαφερόμενο. 

Άρθρο 4
Πρόσθετα τέλη

1. Σε περίπτωση βάσιμων υπονοιών ότι ένα εισαγόμενο 
προϊόν δε πληροί την Κοινοτική νομοθεσία και απαι−
τείται επιπλέον έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί 
η συμμόρφωσή του, ή σε περιπτώσεις ζωοτροφών που 
παράγονται ή διακινούνται στην Χώρα για τα οποία 
υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι δεν πληρούν την νο−
μοθεσία και ότι ως εκ τούτου απαιτούνται επιπλέον 
έλεγχοι, τότε το κόστος των ελέγχων αυτών επιβαρύνει 
εξ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο. 

2. Το κόστος του ετήσιου προγραμματισμένου ελέγ−
χου, σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου ζωοτροφών, σε 
κάθε επιχείρηση ζωοτροφών καλύπτεται από την ετήσια 
καταβολή τελών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 
της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που κατά τον 
ετήσιο έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις ή ελλείψεις 
σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία ζωοτροφών και 
κριθεί απαραίτητος ο επανέλεγχος, τότε το κόστος 
αυτό επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

3. Εάν κατά την πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου 
σε επιχείρηση ζωοτροφών με σκοπό έγκρισής της στα 
πλαίσια εφαρμογής του υπ’ αριθμ. 183/2005 Καν. (ΕΚ) 
αποδειχθεί ότι απαιτείται επανέλεγχος, ή σε περίπτωση 
κατά την οποία έχει ανασταλεί ή ανακληθεί η έγκριση 
της επιχείρησης ζωοτροφών και απαιτείται να πραγμα−
τοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος προκειμένου να της χο−
ρηγηθεί εκ νέου η έγκριση, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 
183/2005 Κανονισμό (ΕΚ), η επιχείρηση καταβάλει τέλος 
400 Ευρώ.

Άρθρο 5

1. Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων που 
πραγματοποιούνται από τα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. είναι αυτό που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσας.

2. Το κόστος του επιτόπιου ελέγχου ορίζεται σε 50 
Ευρώ εφόσον πρόκειται μόνο για επιθεώρηση και 90 
Ευρώ, εφόσον συμπεριλαμβάνει και δειγματοληψία.

3. Το κόστος των ελέγχων, των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της 
παρούσας, περιλαμβάνει κατά περίπτωση τις δαπάνες 
αποστολής των δειγμάτων, το κόστος των εργαστηρι−
ακών αναλύσεων, το κόστος των οδοιπορικών για την 
πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων, το κόστος και 
τις δαπάνες διαιτησίας, εάν και εφόσον ο ενδιαφερόμε−
νος προσφύγει στη διαιτησία. Το αντίγραφο του παρα−
στατικού πληρωμής των εργαστηριακών αναλύσεων και 
το παράβολο πληρωμής των εξόδων δειγματοληψίας 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή πριν αυτή χορηγήσει 
τη σχετική γνωμάτευση.

4. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 της παρούσας στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της οικείας Ν.Α. το κόστος του επιτόπιου ελέγχου 
και των εργαστηριακών αναλύσεων που πραγματοποι−
ούν τα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ενώ υποχρεούται για την αποστολή και 
την πληρωμή των άλλων εργαστηρίων, διαπιστευμένων 
ιδιωτικών ή επίσημων κρατικών, που έχουν πραγμα−
τοποιήσει τυχόν αναλύσεις στα πλαίσια του επίσημου 
ελέγχου των ζωοτροφών.

Άρθρο 6

Σε επιχειρήσεις ζωοτροφών στις οποίες διαπιστώνε−
ται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, το 
ύψος των υπολογιζόμενων τελών προσαυξάνεται για 
κάθε έτος μη συμμόρφωσης κατά 20% εάν η παράβαση 
σχετίζεται με την ασφάλεια των ζωοτροφών και κατά 
10% στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το συνολικό δε ύψος 
των καταβαλλόμενων τελών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το διπλάσιο του τέλους που υπολογίζεται με τη διαδι−
κασία του άρθρου 2.

Άρθρο 7
Είσπραξη Τελών

1. Τα τέλη της παρούσας απόφασης εισπράττονται 
και αποδίδονται με διπλότυπα τύπου Β΄, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 334133/2006 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 1829).

2. Η είσπραξη των τελών πραγματοποιείται από οικο−
νομικό ή διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης ή των Ε.Ε.ΚΥ.Ζ., ο οποίος είναι αρμόδιος για 
την είσπραξη και ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστά−
μενο των παραπάνω υπηρεσιών. Στα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. ελλείψει 
οικονομικού ή διοικητικού υπαλλήλου, η είσπραξη μπορεί 
να γίνει και από γεωπόνο. 

3. Τα τέλη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πα−
ρούσας ύψους μέχρι 1000 ευρώ καταβάλλονται μέχρι 
τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους. Για τέλη ύψους άνω 
των 1000 ευρώ, η καταβολή γίνεται σε δυο ισόποσες 
δόσεις, η πρώτη μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και η δεύτερη 
έως τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Όλα τα υπόλοιπα τέλη καταβάλλονται εντός δεκαη−
μέρου το αργότερο, από την ημερομηνία ελέγχου. 

Άρθρο 8
Χρήση Τελών 

Τα τέλη της παρούσας που κατατίθενται στον Ειδικό 
Λογαριασμό του Κ.Τ.Γ.Κ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
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334133/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1829) χρη−
σιμοποιούνται για την κάλυψη ιδία των δαπανών που 
ακολουθούν:

1) Οδοιπορικά, ημερήσιες αποζημιώσεις και υπερωρι−
ακή απασχόληση των ελεγκτικών οργάνων των Διευ−
θύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων, των Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. και της Διεύθυνσης Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής.

2) Κόστος συσκευασίας και αποστολής των δειγμάτων 
στα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ.

3) Κόστος εξοπλισμού των ελεγκτικών οργάνων και 
των υλικών δειγματοληψίας.

4) Κόστος εξοπλισμού των Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. που πραγματο−
ποιούν τους ελέγχους των ζωοτροφών.

5) Κόστος των αναλύσεων που αδυνατούν να πραγ−
ματοποιήσουν τα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. και οι οποίες ανατίθενται σε 
άλλα κρατικά ή ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

6) Κόστος έκδοσης έντυπου υλικού για την ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων στον τομέα των ζωοτροφών.

7) Κόστος διεξαγωγής σεμιναρίων για την εκπαίδευ−
ση του ελεγκτικού προσωπικού των αρμοδίων για τον 
έλεγχο αρχών.

Άρθρο 9
Διαχείριση τελών

1. Κάθε Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας 
Ν.Α. υποβάλει το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 
έκαστου έτους τεκμηριωμένο πίνακα των εκτιμήσεών 
της για το ύψος της χρηματοδότησης που απαιτείται 
για την πραγματοποίηση των ελέγχων του επόμενου 

έτους, στην Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των σημείων 
1, 2 και 3 του άρθρου 8 γίνεται κατανομή πιστώσεων στις 
Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α.. Η 
εν λόγω κατανομή γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής, η οποία επεξεργάζεται τα αιτήματα των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που έχουν υποβληθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων 
Ν.Α. δύναται να ζητούν συμπληρωματική χρηματοδό−
τηση με τεκμηριωμένα αιτήματα που υποβάλλουν στη 
Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής μέχρι το τέλος 
του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους.

Άρθρο 10
Αμοιβή ελεγκτικών οργάνων

Η πληρωμή των δικαιούχων ελεγκτικών οργάνων του 
τομέα των ζωοτροφών για ελέγχους που πραγματο−
ποιούνται εκτός ωραρίου δημόσιας υπηρεσίας και κατά 
τις μη εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, γίνεται 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 320590/2006 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1706).

Άρθρο 11
Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφών

Για κάθε εργαστηριακή ανάλυση που πραγματοποιούν 
τα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. καθορίζεται τέλος σύμφωνα με τον πίνακα 
που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΥΡΩ

Α) Ξηρή ουσία 15 

Β) Ολικές αζωτούχες ουσίες 40

Γ) Λιπαρές ουσίες 30

Δ) Ινώδεις ουσίες 50

Ε) Τέφρα 15 

Στ) Κύρια ανόργανα στοιχεία: Ca, 
Ολικός P,
Mg

50
50
50

Ζ) Κάλιο, Νάτριο 30 έκαστη

Η) Ιχνοστοιχεία 30 (έκαστη)

Θ) Βαρέα Μέταλλα 55 (έκαστη)

Ι) Ουρία 50 

Ια) Ελεύθερη Γκοσυπόλη 50 

Ιβ) Διαλυτότητα ολικών αζωτούχων ουσιών σε πεψίνη HCL 50 

Ιγ) Τέφρα αδιάλυτη σε HCL 25 

Ιδ) Ανθρακικά 20

Ιε) NaCl 25

Ιστ) Μυκοτοξίνες με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος 80 έκαστη
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Iz) Μη Πρωτεϊνικής φύσης Άζωτο 60

Ιη) Μικροβιακή χλωρίδα: Salmonella 60

Ιθ) Μύκητες – Ζύμες 40

Κ) Μικροσκοπία 40

Κα) Φασματομετρία ατομική απορρόφηση: με χρήση φλόγας
με χρήση φούρνου γραφίτη
με χρήση γεννήτριας υδριδίων

50
55
60

Κβ) Άμυλο 60

Κγ) Ολικά σάκχαρα 60

Κδ) Ανίχνευση ουρίας 15

Κε) Βιταμίνες με υγρή χρωματογραφία 100

Κστ) Υπολείμματα αντιβιοτικών με υγρή χρωματογραφία 100

Άρθρο 12
Ανάλυση δειγμάτων ιδιωτών 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός 
έλεγχος από τα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. σε δείγματα ζωοτροφών που 
προσκομίζονται ή αποστέλλονται από ιδιώτες μετά από 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμε−
τοχή των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων θα πρέπει: 

1. Ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει σχετική αίτηση στα 
Ε.Ε.ΚΥ.Ζ., σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 και καταβάλλει 
το αναλογούν τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 της πα−
ρούσας απόφασης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η καταβολή των 
τελών έγινε σε Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνυποβάλλεται επίσημο 
φωτοαντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης τύπου Β΄.

2. Τα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. εκδίδουν και χορηγούν στον ενδιαφε−
ρόμενο αποδεικτικό παραλαβής του προσκομισθέντος 
ή των προσκομισθέντων δειγμάτων.

3. Τα αρμόδια για τον έλεγχο Εργαστήρια Ελέγχου 
Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, δεν φέρουν καμία ευθύνη 
για την αντιπροσωπευτικότητα και την ποιότητα του 
δείγματος/ων που λαμβάνουν από ιδιώτες. Σχετική μνεία 
για αυτό θα αναγράφεται στο έγγραφο αποτελεσμάτων 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 13
Κυρώσεις

1. Κάθε επιχείρηση που δεν υποβάλει δήλωση σύμφω−
να με το Υπόδειγμα 2 της παρούσας, καταβάλει πρό−
στιμο από 3.000 έως 30.000 Ευρώ.

2. Κάθε επιχείρηση που δεν υποβάλλει το οφειλόμενο 
ετήσιο τέλος καταβάλλει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο 
έως το τριπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.

3. Κάθε επιχείρηση που δεν καταβάλλει κάποιο από 
τα υπόλοιπα τέλη πλην των ετησίων καταβάλλει πρό−
στιμο ίσο με το τριπλάσιο έως το πενταπλάσιο του 
οφειλόμενου τέλους. 

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

Άρθρο 14
Εξουσιοδότηση

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται κάθε τεχνική λεπτο−
μέρεια της  παρούσας.

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις 

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γούνται οι υπ’ αριθμ. 27306/1985 (Β΄ 31) και 309007/2006 
(Β΄ 1607) υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 17
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 323306/2007

κοινής υπουργικής απόφασης

1. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 6 του άρθρου 
21 της υπ’ αριθμ. 323306/2007 (Β΄ 1881) κοινή υπουργική 
απόφαση αντικαθίσταται ως εξής:

 «6. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, ενδιαφερό−
μενοι που έχουν στην κατοχή τους τις ζωοτροφές αυτές 
μπορούν, με αίτησή τους, που υποβάλουν στη Δ.Α.Α.Ν.Α. 
να ζητήσουν τη λεπτομερή εξέτασή τους, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η ασφάλειά τους.»

2. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 323306/2007 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Β΄ 1881) αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 5
«Εσωτερικές − Εξωτερικές επιθεωρήσεις

1. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή του 
υπ’ αριθμ. 882/2004 Κανονισμού (ΕΚ), πραγματοποιούνται 
εσωτερικοί ή εξωτερικοί έλεγχοι τις αρμόδιες αρχές για 
τον έλεγχο των ζωοτροφών, ως εξής: 

Ι. Στις Δ.Α.Α.Ν.Α. ο έλεγχος πραγματοποιείται από τρι−
μελή επιτροπή που αποτελείται από δύο υπαλλήλους 
της Δ.Ε.Ζ.Π. και έναν υπάλληλο του Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. στην αρ−
μοδιότητα του οποίου ανήκει η Δ/νση Αγροτικής Ανά−
πτυξης στην οποία γίνεται ο έλεγχος. 

ΙΙ. Στα Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Λυκόβρυσης, Λάρισας και Θεσσαλο−
νίκης οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τριμελή επι−
τροπή αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του Τμήματος 
Ζωοτροφών και δύο υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυν−
σης Ζωικής Παραγωγής. 

ΙΙΙ. Οι έλεγχοι στο Τμήμα Ζωοτροφών πραγματοποιού−
νται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλή−
λους της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής. 
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2. Η σύσταση και συγκρότηση των παραπάνω επιτρο−
πών γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ζωι−
κής Παραγωγής του ΥΠ.Α.Α.Τ. μετά από εισήγηση της 
Δ.Ε.Ζ.Π.

3. Οι εκθέσεις της επιτροπής της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου υποβάλλονται στον οικείο Νομάρχη, 
στον Γενικό Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής και στον 
Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ. και δημοσιεύονται σε ει−
δικό τμήμα της Ιστοσελίδας του Τμήματος Ζωοτροφών. 
Οι εκθέσεις των επιτροπών των παραγράφων 2 και 3 
υποβάλλονται στον Γενικό Διευθυντή Ζωικής Παραγω−
γής και στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ.».

Άρθρο 18
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, 30 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  Α. ΚΟΝΤΟΣ

-
Παράρτημα Ι
ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ

Ι. Παραγωγή – Διακίνηση πρώτων υλών και σύνθετων ζωοτροφών
1. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή διακινούν πρώτες ύλες ζωοτροφών ή σύνθετες ζωοτροφές, εκτός των γεωργών, 

καταβάλουν τέλη ανάλογα με το ύψος της συνολικής παραγόμενης ή διακινούμενης ποσότητας ζωοτροφών: 
α) για ύψος παραγωγής ή διακίνησης μέχρι 500 τόνους, καταβάλουν τέλος 300 ευρώ
β) για ύψος παραγωγής ή διακίνησης από 500 τόνους μέχρι 1000 τόνους, καταβάλουν τέλος 500 ευρώ και
γ) για ύψος παραγωγής ή διακίνησης άνω των 1000 τόνων καταβάλουν επιπλέον τέλος ίσο με 10 ευρώ / 100 

τόνους.
2. Οι επιχειρήσεις που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές για ιδιοκατανάλωση, καταβάλουν ετησίως τέλος 100 

ευρώ για παραγωγή μέχρι 200 τόνους, 300 ευρώ για παραγωγή 200 − 1000 τόνων και για παραγωγή άνω των 
1000 τόνων καταβάλουν τέλος 500 ευρώ.

3. Οι μεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν τέλος ύψους 100 ευρώ
Ι Ι.) Χρήση πρόσθετων υλών 
Οι επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ή εγγραφεί σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 183/2005 Κανονισμό (ΕΚ) και οι 

οποίες παράγουν πρόσθετες ύλες ή προμίγματα πρόσθετων υλών καταβάλουν ετήσιο τέλος για την κάλυψη του 
κόστους ελέγχων ως εξής:

1. Επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ως παραγωγοί πρόσθετων υλών ή προϊόντων του π.δ. 105/1986 
(Α΄ 39)

1.000 €

2. Επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ως παραγωγοί προμιγμάτων πρόσθετων υλών 500 €

3. Επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ως ενδιάμεσοι πρόσθετων υλών ή προμιγμάτων πρόσθετων υλών 300 €

4. Επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί ως παραγωγοί πρόσθετων υλών 500 €

5. Επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί ως παραγωγοί προμιγμάτων πρόσθετων υλών 300 €

6. Επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί ως ενδιάμεσοι πρόσθετων υλών ή προμιγμάτων πρόσθετων 
υλών

100 €

Σε περίπτωση άσκησης πάνω από μια από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις περιπτώσεις 1−6 τότε 
το οφειλόμενο τέλος αποτελείται από το τέλος της κύριας δραστηριότητας, ενώ για κάθε μια από τις υπόλοι−
πες δραστηριότητες υπολογίζεται στο 30% αυτών. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την κατάταξή τους στον 
παραπάνω Πίνακα. 
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