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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατάργηση της υφισταμένης Καρδιολογικής Κλινι−

κής και Ίδρυση δύο (2) Καρδιολογικών Κλινικών 
Α΄ και Β΄ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους 
κανονισμού.  ....................................................................................... 1

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 1831/2003 
Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, για τις πρόσθετες ύλες που 
χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων.  ........ 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 106091 /Β1 (1)
  Κατάργηση της υφισταμένης Καρδιολογικής Κλινικής 

και Ίδρυση δύο (2) Καρδιολογικών Κλινικών Α΄ και Β΄ 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (87/Α΄) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(173/Α΄) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (141/Α΄),

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (159/Α΄),

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (98/Α΄),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (68/Β΄),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (40/Β΄),

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνε−
δρίαση υπ’ αριθμ. 653α /3.2.2009),

3. Των υπ’ αριθμ. Υ4α/95988/09/11.8.2009 και Υ4α/
οικ115494/09/28.8.2009 εγγράφων του Υπουργείου Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης προκαλείται πρόσθετη ετήσια 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων, ύψους 3.000 ευρώ περίπου. Η εν 
λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης 
προς αυτό. Επίσης, προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε 
βάρος του ανωτέρω προϋπολογισμού από την κάλυψη 
των εξόδων οργάνωσης σεμιναρίων, συμποσίων, συνε−
δρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που διατίθενται στις κλινικές από την Ιατρική Σχολή, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση

Η κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3β/οικ. 12799/ 
11.8.1989 (685/B΄) κοινής υπουργικής απόφασης και του 
π.δ. 262/5.8.1998 (193/Α΄) Καρδιολογική Κλινική της Ια−
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταρ−
γείται.

Άρθρο 2 
Ίδρυση

1. Ιδρύονται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων:

α) Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική, η οποία έχει ως αντι−
κείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική 
και επεμβατική μη χειρουργική θεραπεία, την πρόληψη 
και την αποκατάσταση των παθήσεων του καρδιαγγει−
ακού συστήματος. Η κλινική απαρτίζεται από τις ειδικές 
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μονάδες: Στεφανιαίων νόσων − Εντατικής θεραπείας, 
Αιμοδυναμικής, κοπώσεως (Εργαστήριο και ιατρείο), 
Υπερηχοκαρδιογραφημάτων (Εργαστήριο και Ιατρείο), 
Αρρυθμιών και Holter (Εργαστήριο και Ιατρείο), Συγγε−
νών Καρδιοπαθειών, Πρόληψης Στεφανιαίας Νόσου και 
καρδιακής Ανεπάρκειας.

β) Η Β΄ Καρδιολογική Κλινική, η οποία έχει ως αντι−
κείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική 
και επεμβατική μη χειρουργική θεραπεία, την πρόληψη 
και την αποκατάσταση των παθήσεων του καρδιαγγει−
ακού συστήματος. Η κλινική απαρτίζεται από τις ειδικές 
μονάδες: Στεφανιαίων νόσων − Εντατικής θεραπείας, 
Αιμοδυναμικής, κοπώσεως (Εργαστήριο και ιατρείο), 
Υπερηχοκαρδιογραφημάτων (Εργαστήριο και Ιατρείο), 
Αρρυθμιών και Holter (Εργαστήριο και Ιατρείο), Συγγε−
νών Καρδιοπαθειών, Πρόληψης Στεφανιαίας Νόσου και 
καρδιακής Ανεπάρκειας.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Η κάθε Καρδιολογική Κλινική με τις ειδικές μονάδες 
της έχει ως σκοπό:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−
γκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Τμη−
μάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα αντικείμενα 
δραστηριότητας του.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα−
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κάθε 
κλινική ή μονάδες αυτών.

γ) Την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

δ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων 
λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαί−
δευση και επιμόρφωση αυτών.

ε) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 
με νοσήματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη−
ριοτήτων των δύο Κλινικών.

στ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευ−
νητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και την 
αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.

ζ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

η) Τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Ορ−
γανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαι−
δευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων 
συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα κάθε κλινικής 
και των μονάδων τους.

θ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και 
λοιπού προσωπικού τους, των υπολοίπων κλινικών του 
νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμά−
των.

2. Ειδικότερα το έργο της κάθε Κλινικής και των μο−
νάδων τους διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, κλινικό και 
ερευνητικό.

α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευ−
ση των φοιτητών και μεταπτυχιακών σπουδαστών της 
Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδι−
κευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών 
υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών θα επιτελείται από 
το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και θα είναι 

θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας 
στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική 
εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθή−
ματα, διαλέξεις από τα μέλη Δ.Ε.Π. και προσκεκλημένους 
ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλι−
νικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, 
διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και 
τα μέλη Δ.Ε.Π. και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές 
τράπεζες και σεμινάρια. Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων 
επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από 
απόφαση της Ιατρικής Σχολής. Για τους ειδικευόμενους 
ιατρούς θα καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
άσκησης που θα περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή 
τους στο κλινικό ή εργαστηριακό έργο αντίστοιχα.

β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και 
δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από 
τα μέλη Δ.Ε.Π. της κάθε κλινικής αυτοτελώς ή σε συ−
νεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές καθώς και 
πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών.

γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των 
ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στα 
Εξωτερικά Ιατρεία των οικείων κλινικών. Οι υπηρεσίες 
θα είναι διαγνωστικές και κλινικές. Η περίθαλψη των 
νοσηλευόμενων ασθενών συνίσταται στην κλινική διά−
γνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, 
τη θεραπευτική και επεμβατική αγωγή και τη συνολική 
φροντίδα των ασθενών μέχρι της εξόδου τους από το 
νοσοκομείο.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Η κάθε Καρδιολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρι−
κό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχο−
λή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Νοσοκομείο 
όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται 
από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητι−
κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής, που η 
επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, 
ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κάθε κλινικής. 
Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους 
και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπι−
κό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προ−
σωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε κλινικής. Η τοποθέτηση 
στην κάθε Κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία 
των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ 
των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Η κάθε Καρδιολογική Κλινική διευθύνεται από μέ−
λος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που 
ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του 
άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμ−
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βάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του οικεί−
ου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις 
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα 
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου 
στο οποίο λειτουργεί η κάθε Κλινική, η μέριμνα για την 
παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέ−
χωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της 
κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απο−
λογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική 
Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων 
στις ειδικές μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για τον 
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα 
κριτήρια επιλογής των υπευθύνων των ειδικών μονάδων 
αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη 
μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητα τους στο 
αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Οι 
επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων 
του διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων διοίκησης 
του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική. Ο δι−
ευθυντής μπορεί να καλεί τους υπευθύνους των μονά−
δων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας τους, και να 
αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ’ αυτούς.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική και η Β΄ Καρδιολογική 
Κλινική εγκαθίστανται και λειτουργούν σε Νοσοκομείο 
με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1397/1983 
(143/Α΄).

2. Ο διευθυντής της κάθε κλινικής έχει τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από το άρθρο 7 του ν. 1268/1982. Έχει 
την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των 
μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών 
και την παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που 
πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής 
ενημερώνει και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής 
πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και 
καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώ−
ρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται 
στο προσωπικό της κάθε κλινικής ή σε ερευνητές που 
έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κι−
νητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέ−
φονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση 
που έχουν παραδοθεί.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα της κάθε Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική 
Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του 
ν. 2083/1992 (159/Α΄).

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τί−
θενται όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της κάθε 
κλινικής και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δι−
καιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων 
που ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κάθε 
Κλινική είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης − εξερ−
χόμενης αλληλογραφίας, Βαθμολογία φοιτητών, Αρχείο 
ασθενών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολό−
γιο), Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατά−
λογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, 
Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, και Βιβλίο μετα−
βολής προσωπικού.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρεί−
ται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται 
απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Μεταβατική Διάταξη

1. Η υφιστάμενη Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξακολουθεί να 
λειτουργεί σύμφωνα με το π.δ. 262/5.8.1998 (193/Α΄), μέχρι 
την εγκατάσταση και λειτουργία των ιδρυομένων Α΄ και 
Β΄ Καρδιολογικών Κλινικών σε Νοσοκομείο (άρθρο 13 
του ν. 1397/1983).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 326385 (2)
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 

για την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 1831/2003 Κανονι−
σμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο−
ποιούνται στη διατροφή των ζώων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 2α και 8 του ν.δ. 185/1973 (262/

Α΄) «περί μέτρων βελτίωσης της Κτηνοτροφίας» (262/
Α΄) όπως οι παράγραφοι αυτές προστέθηκαν με τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 34 του ν. 3147/2003 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις» (135/Α΄).

β) Του άρθρου 1 του νόμου 3698/2008 «ρυθμίσεις θε−
μάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (198/Α΄).

γ) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (34/Α΄) όπως η 
παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 
παρ. 1 του ν. 1440/1984 (70/Α΄) «Συμμετοχή της Ελλάδος 
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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 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101/Α΄).

δ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθη−
κε με το άρθρο 1 του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού 
διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98/Α΄).

ε) Του υπ’ αριθμ. 178/2002 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευ−
ρωπαϊκού 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».

στ) Του υπ’ αριθμ. 1831/2003 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003 «για τις πρόσθετες ύλες που χρησι−
μοποιούνται στη διατροφή των ζώων» (Ε.Ε. αριθ. L268, 
2 σελ 29 της 18.10.2003).

ζ) Του υπ’ αριθμ. 882/2004 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευ−
ρωπαϊκού 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».

η) Του υπ’ αριθμ. 429/2008 Κανονισμού (ΕΚ) της Επι−
τροπής, της 25ης Απριλίου 2008, σχετικά με τους λε−
πτομερείς κανόνες εφαρμογής του υπ’ αριθμ. 1831/2003 
κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την προετοιμασία και υποβολή 
αιτήσεων και την αξιολόγηση και χορήγηση αδειών για 
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών.

2. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο (Φ.Ε.Κ. 67/Β΄)»

3. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 
απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών (40/Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπο−
λογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων από την διενέργεια ελέγχων 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4 και 6 αυτής. Η δαπάνη 
αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί επ’ ακριβώς γιατί 
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγ−
ματοποιούμενων ελέγχων, μελών των ελεγκτικών συ−
νεργείων, τόπος μετακίνησης, κ.λπ.) και θα καλύπτονται 
όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό από πιστώσεις 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΕΦ 29110, ΚΑΕ 0711) για δε τις Νομαρχιακές Αυτοδιοι−
κήσεις από πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο 
στους οικείους προϋπολογισμούς, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα ανα−
γκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του υπ’ αριθμ. 
1831/2003 Καν (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο−
ποιούνται στη διατροφή των ζώων.

2. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ορισμοί των υπ’ αριθμ. 178/2002 (L 31/1), 1831/2003 
(L268/29) και 882/2004 (L191/1) Καν (ΕΚ).

Άρθρο 2 
Αρμόδιες Αρχές

1. Αρμόδια κεντρική αρχή για την εφαρμογή του υπ’ 
αριθμ. 1831/2003 Καν (ΕΚ) είναι η Διεύθυνση Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής (ΔΕΖΠ) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης 
των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και τα Εργαστήρια 
Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (ΕΕΚΥΖ) του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Άρθρο 3 
Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων

Ως υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών κατά το άρ−
θρο 3, παράγραφος 3 του υπ’ αριθμ. 178/2002 Κανονι−
σμού (ΕΚ) ορίζεται: α) στις ατομικές επιχειρήσεις, το 
φυσικό πρόσωπο, β) στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθ−
μες εταιρείες, οι ομόρρυθμοι εταίροι, γ) στις εταιρείες 
περιωρισμένης ευθύνης και στους συνεταιρισμούς, οι 
διαχειριστές και δ) στις ανώνυμες εταιρείες, οι διευθύ−
νοντες σύμβουλοι και γενικά τα πρόσωπα που ασκούν 
διοίκηση στην ανώνυμη εταιρεία οριζόμενα από το Δι−
οικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4 
Έλεγχοι

Οι έλεγχοι κατά την κυκλοφορία των πρόσθετων υλών 
και προμιγμάτων πρόσθετων υλών, πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 882/2004 Καν (ΕΚ) και την υπ’ 
αριθμ. 323306/2007 κοινή υπουργική απόφαση «για τον 
καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 178/2002 και 882/2004 
Καν (ΕΚ)».

Επιπλέον, ελέγχεται το ισοζύγιο των επιχειρήσεων σε 
πρόσθετες ύλες. Για το σκοπό αυτό κάθε επιχείρηση 
που παράγει ή διακινεί πρόσθετες ύλες ή προμίγμα−
τα πρόσθετων υλών, υποβάλλει στη ΔΕΖΠ το πρώτο 
δεκαήμερο του Ιουλίου και το πρώτο δεκαήμερο του 
Ιανουαρίου, δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα της 
παρούσας, με τις ποσότητες πρόσθετων υλών ή προ−
μιγμάτων πρόσθετων υλών που παρήγαγε, εισήγαγε ή 
διακίνησε το προηγούμενο εξάμηνο.

Άρθρο 5 
Επισήμανση

1. Κάθε πρόσθετη ύλη ή πρόμιγμα πρόσθετων υλών 
που τίθεται σε κυκλοφορία πρέπει να πληρεί τις απαι−
τήσεις επισήμανσης που ορίζονται στο άρθρο 16 του 
υπ’ αριθμ. 1831/2003 Καν (ΕΚ).

2. Οι απαιτήσεις επισήμανσης των πρόσθετων υλών 
που περιέχονται σε σύνθετες ζωοτροφές καθορίζο−
νται από το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 332792/2001 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 875/Β΄), όπως αυτό 
ισχύει.

Άρθρο 6 
Χρήση μη επιτρεπόμενων πρόσθετων υλών

1. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες 
ύλες ουσίες που απαγορεύεται η χρήση τους σε Κοι−
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νοτικό επίπεδο, εξαιρουμένων των αντιβιοτικών, στις 
περιπτώσεις: 

α) για πειράματα που διεξάγονται για επιστημονικούς 
σκοπούς

β) για πειράματα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση 
στοιχείων απαραίτητων για υποβολή φακέλων στην Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση πρόσθετης ύλης.

2. Προκειμένου να λάβει ο ενδιαφερόμενος έγκριση για 
τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
υποβάλει στη ΔΕΖΠ αίτηση συνοδευμένη από υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το πείραμα θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του υπ’ αριθμ. 
1831/2003 Καν (ΕΚ).

Επιπλέον, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:
α) το όνομα, η διεύθυνση και η ιδιότητα του αιτού−

ντος.
β) το όνομα και λοιπά στοιχεία του επιστημονικού 

υπεύθυνου του πειράματος.
γ) η ονομασία της ουσίας, ή/και η κατηγορία της, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του υπ’ αριθμ. 1831/2003 Καν 
(ΕΚ), τα χαρακτηριστικά της, η τυχόν παρουσία ανε−
πιθύμητων υλών σε αυτή, η καθαρότητα της και η μέ−
θοδος ανάλυσης της. Σε περίπτωση που η ουσία έχει 
εγκριθεί για άλλη χρήση από αυτή που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί, αναφέρεται η κατάταξη της για την 
εγκεκριμένη χρήση.

δ) οι ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της 
συγκεκριμένης ουσίας.

ε) το πειραματικό σχέδιο του εν λόγω πειράματος.
στ) Απόδειξη καταβολής τέλους 2.000 € (ευρώ) στη 

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στη περιοχή της οποί−
ας θα πραγματοποιηθεί ο πειραματισμός. Η είσπραξη 
του παραπάνω τέλους γίνεται από τη Διεύθυνση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης στη περιοχή της οποίας θα γίνει ο 
πειραματισμός υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών.

3. Σε περίπτωση που ο πειραματισμός έχει ως στόχο 
την υποβολή φακέλου για έγκριση πρόσθετης ύλης θα 
πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση 
του νόμου 1599/1986 ότι ο πειραματισμός θα γίνει σύμ−
φωνα με τον υπ’ αριθμ. 429/2008 Καν (ΕΚ).

4. Μετά από την έγκριση, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιεί 
τη ΔΕΖΠ για την έναρξη του εγκεκριμένου πειράματος 
καθώς και για τη διάρκειά του.

5. Ο υπεύθυνος του πειράματος υποχρεούται να γνω−
στοποιήσει στη ΔΕΖΠ κάθε δυσμενή επίδραση στην 
υγεία των ζώων που ενδεχομένως προκλήθηκε από τη 
διεξαγωγή του πειράματος.

6. Η εποπτεία και ο έλεγχος του πειράματος ασκείται 
από τις αρμόδιες αρχές με διοικητικούς και επιτόπι−
ους ελέγχους και την υποβολή σχετικής έκθεσης στη 
ΔΕΖΠ.

7. Απαγορεύεται η παραγωγή τροφίμων από ζώα που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στα εν λόγω πειράματα χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της Γεν. Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Άρθρο 7 
Κυκλοφορία πρόσθετων υλών 

και προμιγμάτων πρόσθετων υλών
1. Προκειμένου μία επιχείρηση ζωοτροφών να θέσει 

σε κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής), 
να χρησιμοποιήσει ή να διακινήσει πρόσθετες ύλες ή 
προμίγματα πρόσθετων υλών πρέπει να διαθέτει την 

προβλεπόμενη από τον υπ’ αριθμ. 183/2005 Καν (ΕΚ) 
κατά περίπτωση έγκριση ή εγγραφή.

2. Η πώληση πρόσθετων υλών ή προμιγμάτων πρό−
σθετων υλών επιτρέπεται μόνο εφόσον ο αγοραστής 
προσκομίσει στον πωλητή, αντίγραφο της απόφασης 
έγκρισης ή εγγραφής του αγοραστή σύμφωνα με τον 
υπ’ αριθμ. 183/2005 Καν (ΕΚ), από την οποία να προ−
κύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση ή διακίνηση από την 
επιχείρηση ζωοτροφών των εν λόγω πρόσθετων υλών 
ή προμιγμάτων πρόσθετων υλών.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρι−
σης ή εγγραφής των επιχειρήσεων ζωοτροφών, αντί 
της απόφασης έγκρισης ή εγγραφής ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικό ότι έχει καταθέσει 
πλήρη φάκελο στην αρμόδια αρχή προκειμένου να του 
χορηγηθεί η απαραίτητη έγκριση ή εγγραφή.

4. Κάθε επιχείρηση ζωοτροφών διατηρεί για τουλά−
χιστον 5 έτη αρχείο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
που απαιτούνται ώστε να μπορεί να αποδείξει ότι όλοι 
οι προμηθευτές της ή πελάτες της ήταν εγκεκριμένοι 
ή εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 183/2005 
Καν (ΕΚ) κατά περίπτωση.

5. Κάθε επιχείρηση που προτίθεται να θέσει για πρώτη 
φορά σε κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένης της εισα−
γωγής) πρόσθετες ύλες ή προμίγματα πρόσθετων υλών 
υποβάλλει, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την κυκλοφορία 
τους, στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής τα 
εξής στοιχεία:

α) αντίγραφο του κανονισμού ή των κανονισμών βάση 
των οποίων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
κυκλοφορία των πρόσθετων υλών. Στην περίπτωση των 
προμιγμάτων πρόσθετων υλών υποβάλλονται αντίγρα−
φα των κανονισμών για κάθε πρόσθετη ύλη.

β) πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης ή πιστοποιητικό 
ποιότητας. 

γ) λεπτομερείς οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης 
ή των προμιγμάτων πρόσθετων υλών.

Άρθρο 8 
Ποινικές Κυρώσεις

Στους παραβάτες του υπ’ αριθμ. 1831/2003 Καν (ΕΚ) 
και της παρούσας, πέραν των ποινικών κυρώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν.δ. 185/1973 όπως αυτό 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται οι παρακάτω 
ποινικές κυρώσεις:

α) Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 2 χρόνια και 
χρηματική ποινή 20.000−100.000 ευρώ σε όποιον θέτει 
σε κυκλοφορία ή εισάγει ή χρησιμοποιεί μη εγκεκριμέ−
νες πρόσθετες ύλες.

β) Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 1 χρόνο και 
χρηματική ποινή 10.000−50.000 ευρώ σε όποιον διαθέ−
τει πρόσθετες ύλες ή προμίγματα πρόσθετων υλών ή 
συμπληρωματικές ζωοτροφές (ισορροπιστές) σε επιχεί−
ρηση ζωοτροφών που δεν προσκομίσει την απαραίτητη 
έγκριση ή εγγραφή.

Άρθρο 9 
Διοικητικές Κυρώσεις

Στους παραβάτες του υπ’ αριθμ. 1831/2003 Καν (ΕΚ) 
και της παρούσας, πέραν των διοικητικών κυρώσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 14α του ν.δ. 185/1973 όπως 
αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται οι πα−
ρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
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1. Σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία, συμπεριλαμβα−
νομένης της εισαγωγής και χρήσης, μη εγκεκριμένες 
πρόσθετες ύλες επιβάλλεται πρόστιμο 20.000−100.000 
ευρώ.

2. Σε όποιον δεν γνωστοποιεί στη ΔΕΖΠ τις ποσότη−
τες πρόσθετων υλών ή προμίγματα πρόσθετων υλών 
που παρήγαγε ή διακίνησε σύμφωνα με το άρθρο 4, 
επιβάλλεται πρόστιμο 3.000−10.000 ευρώ.

3. Σε όποιον χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένη πρόσθετη 
ύλη για πειραματικούς σκοπούς και δεν έχει λάβει την 
απαραίτητη έγκριση από τη ΔΕΖΠ επιβάλλεται πρόστιμο 
5.000−20.000 ευρώ.

4. Σε όποιον διαθέτει πρόσθετες ύλες ή προμίγμα−
τα πρόσθετων υλών ή συμπληρωματικές ζωοτροφές 
(ισορροπιστές) σε επιχείρηση ζωοτροφών που δεν έχει 
προσκομίσει την απαραίτητη έγκριση ή εγγραφή επι−
βάλλεται πρόστιμο 10.000−50.000 ευρώ.

5. Σε περίπτωση που η επισήμανση μιας πρόσθετης 
ύλης ή προμίγματος πρόσθετων υλών δεν ανταποκρί−
νεται στην πραγματική κατάσταση του προϊόντος επι−
βάλλεται πρόστιμο 10.000−30.000 ευρώ.

6. Σε όποιον δεν υποβάλλει στη ΔΕΖΠ τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 
της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000−
10.000 ευρώ.

7. Σε περίπτωση υποτροπής μιας των ως άνω παραβά−
σεων, εντός τριετίας από την διάπραξη για πρώτη φορά, 
τα ποσά των παραπάνω προστίμων διπλασιάζονται.

8. Σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά εντός της 
τριετίας, αναστέλλεται η έγκριση ή η εγγραφή για 3 − 6 
μήνες και σε περαιτέρω υποτροπή ανακαλείται οριστικά 
η έγκριση ή η εγγραφή της επιχείρησης.

9. Ως προς τα κριτήρια επιμέτρησης του τρόπου επι−
βολής των κυρώσεων και της είσπραξης των διοικητικών 
προστίμων ισχύουν οι παράγραφοι 7, 8, 9 του άρθρου 
14α του ν.δ. 185/1973 που προστέθηκε με το άρθρο 34 
παρ. 6 του νόμου 3147/2003 (135/Α΄). Τα πρόστιμα που 
επιβάλλονται βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων 
βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Κεντρικού 
Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (άρθρο 
38 του νόμου 721/1977).

Άρθρο 10 
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−
ταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 332792/2001 από−
φασης (Φ.Ε.Κ. 875/B΄) εκτός από το άρθρο 16 αυτής.

Άρθρο 11
Παρατίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης το κατωτέρω Παράρτημα:
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Η παρούσα απόφαση ισχύει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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