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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα, 06/02/2006 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                  Αρ. Πρωτ.: 245100 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                               
1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 
Τ.Κ. 104 39 
Πληροφορίες:  Ε. Τζωρτζάκη 
Τηλ.: 210 8812149 
FAX: 210 8821241 
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ  
ΕΡΓΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ: 

 

«Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, 

όπως ισχύει, του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΟΚ) 

αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση 

έγκριση εισαγωγής πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής 

αυγών, ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί 

βιολογικά.» 

 

                   Ο Ι  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
  

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

    α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 (Α’ 280).  «Περί Οργανώσεως των 

διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της 

Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρυθμίσεις συναφών θεσμικών και 

οργανωτικών θεμάτων» 
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     β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 (Α’ 34), «Εφαρμογή 

 

 του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 

(Α’ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 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» όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 

63/2005 (Α’98) και τέθηκε σε ισχύ 

2. Τα άρθρα 30 εως και 43 κεφάλαιο Γ του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/27.08.98) 

«Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων και 

θέσεων Προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρίας Αξιοποίησης 

Αγροτικής Γης» ΑΕ και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με το άρθρο 29, παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 

3147/03 (Α’135) περί «Ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων 

αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων, σύστασης Διεύθυνσης 

Βιολογικής Γεωργίας και άλλων διατάξεων». 

3. Την αριθ.332221/ 11-01-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας και Γεωργίας (Β’10) «για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων 

για την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού 

τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 

γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής»  ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, (L198) 

«περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των 

σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το σημείο 3.7 του Παραρτήματος ΙΒ 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Παράρτημα του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2254/2004 

((L385, 29.12.2004, σελ. 20) της Επιτροπής.   

5. Το άρθρο 23 του Ν. 3147/03 (Α’135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης,  
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    επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων, και 

άλλες διατάξεις» για τη σύσταση της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 256202/12.09.2003 (ΦΕΚ 

1300/Β/12.09.2003) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας 

«Διάρθρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση προσωπικού των Διευθύνσεων 

Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης 

Μητρώων, του Υπουργείου Γεωργίας». 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Άρθρο 1 

ΣΚΟΠΟΣ 

 
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής του Σημείου 3.7 του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΟΚ) 

αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 (L198) «περί του βιολογικού 

τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 

γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» όπως το Σημείο αυτό αντικαταστάθηκε 

από την περίπτωση δ) του Παραρτήματος του Καν.(ΕΚ) αριθ. 2254/2004 της 

Επιτροπής (L385), ήτοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκ των προτέρων 

έγκριση δυνατότητας εισαγωγής κατά παρέκκλιση μη βιολογικών πουλάδων ηλικίας 

τουλάχιστον 3 ημερών μέχρι και 18 εβδομάδων μετά την 1/1/2006 σε μονάδα 

βιολογικής παραγωγής αυγών.  
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Άρθρο 2 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ 3.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2092/91 

 

Η εκ των προτέρων έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης γίνεται με απόφαση της 

Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 

οποία ορίζεται ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με το σημείο 3.7 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 

2092/91. 

 

Άρθρο 3 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ  

 

1. Η εκ των προτέρων έγκριση για την κατά παρέκκλιση εισαγωγή μη βιολογικών 

πουλάδων ηλικίας τουλάχιστον 3 ημερών μέχρι και 18 εβδομάδων που έχουν 

εκτραφεί βάσει των όρων του Σημείου 3.7 του Παραρτήματος Ι, Μέρος Β του 

Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2092/91 σε μονάδα βιολογικής εκτροφής, μπορεί να χορηγηθεί 

μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες βιολογικές πουλάδες 

παραγωγής αυγών 

2. Η αίτηση για την έγκριση, υποβάλλεται από τον «επιχειρηματία» (άρθρο 4 του 

καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91) της βιολογικής μονάδας εκτροφής στη Δ/νση 

Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με 

κοινοποίηση στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

στον οποίο υπάγεται η μονάδα σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι της 

παρούσας.  

3. Η έγκριση χορηγείται στη βιολογική μονάδα εκτροφής, ανά σμήνος πουλάδων 

προς εισαγωγή, πριν την έναρξη εκτροφής τους, σύμφωνα με τους όρους του 

κανονισμού που προβλέπονται στην παρέκκλιση.  
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Άρθρο 4 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 

 

1. Μόνο μετά τη χορήγηση της έγκρισης του άρθρου 3 της παρούσας εφαρμόζονται 

οι διατάξεις που ορίζονται στο τμήμα 4 (διατροφή) και στο τμήμα 5 (πρόληψη 

ασθενειών και κτηνιατρική αγωγή) του Παραρτήματος Ι, Μέρος Β του καν. 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 στις πουλάδες ωοπαραγωγής που προορίζονται να 

εισαχθούν στη μονάδα βιολογικής εκτροφής η οποία έχει πάρει την ανωτέρω 

έγκριση. 

2. Η μονάδα που θα αναλάβει την εκτροφή των πουλάδων που προορίζονται για τη 

μονάδα βιολογικής εκτροφής, θα πρέπει να διασφαλίσει τους όρους της ανωτέρω 

παραγράφου 1, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατωτέρω. 

3. Πριν την έναρξη της εκτροφής των πουλάδων, πρέπει να συναφθεί Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό μεταξύ του παραγωγού της μονάδας που θα αναλάβει την 

εκτροφή των πουλάδων, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, και του 

παραγωγού της βιολογικής μονάδας εκτροφής για την οποία προορίζονται οι 

πουλάδες αυτές. 

       Στο Ιδιωτικό αυτό Συμφωνητικό θα περιέχονται μεταξύ άλλων και τα εξής: 

Α/ Υποχρεώσεις του παραγωγού της μονάδας που θα αναλάβει την εκτροφή των 

πουλάδων, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1:   

I. η εκτροφή των πουλάδων από την ηλικία τουλάχιστον 3 ημερών μέχρι 

και την ηλικία των 18 εβδομάδων θα γίνει βάσει των διατάξεων που 

ορίζονται στο τμήμα 4 (διατροφή) και στο τμήμα 5 (πρόληψη ασθενειών 

και κτηνιατρική αγωγή) του Παραρτήματος Ι, μέρος Β του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. 

II. θα εξασφαλιστεί χωριστή τροφοδοσία (νερό και διατροφή) για τις 

προαναφερόμενες πουλάδες ενώ για την αποθήκευση των προϊόντων 

που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή τους (π.χ. βιολογικές ζωοτροφές, 

ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου, πρόσθετες ύλες), θα αποτρέπεται η 
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ανάμειξη ή η μόλυνση με προϊόντα ή/και ουσίες που δεν είναι σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 «περί βιολογικού τρόπου 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων». 

III.  Υποχρεούται να παρέχει ακώλυτη πρόσβαση στον Οργανισμό 

Πιστοποίησης & Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων στον οποίο υπάγεται η 

βιολογική μονάδα εκτροφής καθώς και στον ίδιο τον παραγωγό της 

βιολογικής εκτροφής, σε εκείνους τους χώρους της μονάδας, στα 

λογιστικά βιβλία και στα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν 

τη διατροφή και την κτηνιατρική αγωγή των πουλάδων που πρόκειται να 

εισαχθούν στη μονάδα βιολογικής εκτροφής (π.χ. θάλαμο εκτροφής 

συγκεκριμένων πουλάδων, χώρο αποθήκευσης ζωοτροφών, τιμολόγια 

αγοράς ζωοτροφών & προσθέτων υλών, κτηνιατρικός φάκελος κτλ). 

Β/ Υποχρέωση του παραγωγού της βιολογικής μονάδας εκτροφής για την οποία 

προορίζονται οι συγκεκριμένες πουλάδες:  

Το επιπλέον κόστος ελέγχου του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης 

Βιολογικών Προϊόντων στις εγκαταστάσεις της μονάδας εκτροφής των πουλάδων 

που πρόκειται να εισαχθούν στη βιολογική μονάδα εκτροφής θα επιβαρύνει τον 

παραγωγό της μονάδας βιολογικής εκτροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

11 της αριθ. 332221/11-01-2001 ΚΥΑ (Β’10). 

Γ/ Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στοιχεία που 

αφορούν τον αριθμό των πουλάδων που θα εκτραφούν με τους ανωτέρω όρους, 

μια εκτίμηση της ημερομηνίας μεταφοράς, παράδοσης τους στη βιολογική μονάδα 

εκτροφής και της ηλικίας τους στη δεδομένη χρονική στιγμή παραλαβής των 

πουλάδων. 

  Ο παραγωγός της βιολογικής μονάδας εκτροφής κοινοποιεί το 

υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό στον αρμόδιο Οργανισμό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στον οποίο υπάγεται. 

4. Ο παραγωγός της μονάδας βιολογικής εκτροφής, που έχει πάρει έγκριση από τη 

Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

για κατά παρέκκλιση εισαγωγή μη βιολογικών πουλάδων, σύμφωνα με την παρούσα 

απόφαση, θα πρέπει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν τη μεταφορά και εγκατάσταση 

των πουλάδων στη μονάδα του να υποβάλλει γραπτή δήλωση, προς τον Οργανισμό 
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Ελέγχου και Πιστοποίησης ΒΠ, στον οποίο υπάγεται, και η οποία θα κοινοποιείται 

στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, στην οποία θα αναφέρεται:  

«ότι επέβλεπε τακτικά τη μονάδα εκτροφής των πουλάδων και ότι τηρήθηκαν οι 

διατάξεις που ορίζονται στο τμήμα 4 (διατροφή) και στο τμήμα 5 (πρόληψη 

ασθενειών και κτηνιατρική αγωγή) του Παραρτήματος Ι, μέρος Β του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 στις πουλάδες που θα εισάγει σύμφωνα με την αντίστοιχη 

εκδοθείσα έγκριση».   

5. Ο αρμόδιος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης ΒΠ του ανωτέρω παραγωγού, 

υποχρεούται να επαληθεύσει την ανωτέρω δήλωση του παραγωγού, πριν από τη 

μεταφορά των εν λόγω πουλάδων στην εγκατάσταση της βιολογικής μονάδας 

εκτροφής, με την πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου στη μονάδα προέλευσης.  

6. Ο παραγωγός της μονάδας βιολογικής εκτροφής υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, με παράλληλη κοινοποίηση στον Οργανισμό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, στον οποίο υπάγεται, την πραγματοποίηση 

της εισαγωγής του σμήνους των πουλάδων σύμφωνα με την εκδοθείσα έγκριση 

(Υπόδειγμα ΙΙ). 

                                              Άρθρο 5 

 Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη της τήρησης των 

διατάξεων του άρθρου 3 του καν. (ΕΟΚ) αριθ.2092/91. 

 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του καν. (ΕΟΚ) αριθ.2092/91 όπως ισχύουν κάθε φορά και των αντίστοιχων 

εθνικών διατάξεων σε εφαρμογή αυτού. 

                                              Άρθρο 6 

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός ΑΑ & Τ με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καθορίζει τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες της 

παρούσας απόφασης. 

                                                                Άρθρο 7 
     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Κατωτέρω παρατίθενται τα Υποδείγματα Ι και ΙΙ, τα οποία προσαρτώνται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχουν ως εξής: 
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         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 3.7 ΤΟΥ ΠΑΡ. Ι ΜΕΡΟΣ Β ΤΟΥ ΚΑΝ. (αριθ.)2092/91 

Προς: To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

           Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας 

Αχαρνών 29 - 10439 Αθήνα 

 
Κοιν. : _______________________________________________________ 
(Oργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στον οποίο υπάγεται ο 
αιτών) 
Στοιχεία αιτoύντος: 

Eπιχειρηματίας: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(Eπωνυμία/ Όνομα και έδρα) 

Όνομ/νυμο νόμιμου εκπροσώπου: 

____________________________ 

Tαχ. Δ/νση κατοικίας: 

Tηλ.: 

Φαξ: 

Αρμόδιος Oργανισμός Ελέγχου και  

Πιστοποίησης ΒΠ: 

 

 

Ημερομηνία:_____/____/____ 

 
 (*) Έγγραφη εξουσιοδότηση αν δεν 
ταυτίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τον 
επιχειρηματία 

 

Παρακαλώ για τη χορήγηση έγκρισης 

εισαγωγής πουλάδων αυγοπαραγωγής 

βάσει του σημείου 3.7 του Παρ. Ι, 

Μέρος Β του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, 

κατά παρέκκλιση, λόγω μη ύπαρξης 

διαθέσιμων βιολογικών πουλάδων. 

Kαταληκτική ημερομηνία 

αντικατάστασης σμήνους:___/___/__ 

Aριθμός αιτούμενων πουλάδων:______ 

 Θέση βιολογικής μονάδας εκτροφής: 

_______________________________ 

O Αιτών 

 

________________________ 

 (Υπογραφή- Σφραγίδα) 
……………………………………….. 

(Ονοματεπώνυμο) 
Νόμιμος εκπρόσωπος (*) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΣΗΜΕΙΟ 6 ΤΗΣ ΑΡΙΘ……….ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ) 

Προς: To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

           Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας 

Αχαρνών 29 - 10439 Αθήνα 

Κοιν. : _______________________________________________________ 
(Oργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στον οποίο υπάγεται ο 
δηλών) 
Στοιχεία: 

Eπιχειρηματίας: 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

(Eπωνυμία/ Όνομα και έδρα) 

Όνομ/νυμο νόμιμου εκπροσώπου: 

____________________________ 

Tαχ. Δ/νση κατοικίας: 

Tηλ.: 

Φαξ: 

  

 

Ημερομηνία:_____/____/____ 

 
 (*) Έγγραφη εξουσιοδότηση αν δεν 

ταυτίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τον 

επιχειρηματία 

 

 

 

 

 

 

Σας γνωστοποιώ ότι στις _____ 

πραγματοποιήθηκε η μεταφορά και εισαγωγή/ 

εγκατάσταση του σμήνους _______(1) 

πουλάδων, ηλικίας ____(2) στη μονάδα μου 

_____________(3) από τη 

μονάδα_____________(4) σύμφωνα με την 

αριθ. ____ έγκριση εισαγωγής πουλάδων 

αυγοπαραγωγής της Δ/νσης Βιολογικής 

Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων βάσει του σημείου 3.7 του Παρ. Ι, 

Μέρος Β του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. 

 

                       O Δηλών 

________________________ 

 (Υπογραφή- Σφραγίδα) 
……………………………………….. 

(Ονοματεπώνυμο) 
   Νόμιμος εκπρόσωπος (*) 

(1) Aριθμός πουλάδων 

(2) Ηλικία σε μέρες 

(3)Tοποθεσία βιολογικής μονάδας εκτροφής 

(4) Μονάδα από την οποία προήλθαν οι συγκεκριμένες 

πουλάδες 
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Άρθρο 8 

                              ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 

 

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

                    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     ΚΑΙ        ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

                                                                       & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

         Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                                Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 
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