Αγαπητοί κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση την έκδοση συμπληρωματικών μέτρων
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των
ζωοτροφών, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε άμεση
εγγραφή και κωδικοποίησης τους,

προκειμένου

το

Υπουργείο Γεωργίας να τους

συμπεριλαμβάνει στους καταλόγους εγκεκριμένων επιχειρήσεων παρέχοντας τους την
δυνατότητα να λειτουργήσουν.

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που υπόκεινται σε εγγραφή βάσει κανονισμού είναι:


Επιχειρήσεις Ζωοτροφών (μεταποιητικές)



Επιχειρήσεις Ζωοτροφών (εμπορικές)



Μεταφορικές Εταιρίες που μεταφέρουν Ζωοτροφές

πλην των γεωργών, των κτηνοτρόφων που δεν παρασκευάζουν ζωοτροφές και των
κτηνοτρόφων που αναμιγνύουν ζωοτροφές για τις αποκλειστικές τους ανάγκες, χωρίς χρήση
προσθέτων υλών ή προμειγμάτων.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε εγγραφή πρέπει να τηρούν πλήρως όλη
την ισχύουσα νομοθεσία των ζωοτροφών και ιδιαίτερα, τις απαιτήσεις της ΚΥΑ αριθμ.
323306/2007 (Β΄1881) για τήρηση ιχνηλασιμότητας, σωστής αποθήκευσης και αυτοέλεγχου,
να τηρούν ένα Σύστημα Ποιότητας με βάση τον προδιαγραφών του

HACCP ή ISO

22000:2005.
Υποβολή αίτησης
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν έως 28/02/2009 σχετική αίτηση
εγγραφής στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, με την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκούν ή που
σκοπεύουν να ασκήσουν. Μετά την υποβολή της αίτησης χορηγείται σχετική βεβαίωση από
την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Εξέταση αίτησης
Η οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την αίτηση και πραγματοποιεί επιτόπιο
έλεγχο στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, εντός τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, δίνονται γραπτές
συστάσεις και πραγματοποιείται επανέλεγχος, εντός τριμήνου από τον πρώτο επιτόπιο
έλεγχο. Στην περίπτωση που εξακολουθούν να μην πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις,
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 13 της παρούσας απόφασης κυρώσεις.
Εφόσον η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τις εν λόγω προϋποθέσεις, της χορηγείται
κωδικός εγγραφής σύμφωνα με το παράρτημα Α από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Αναστολή – Ανάκληση εγγραφής
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης των εν λόγω επιχειρήσεων ζωοτροφών με
την ανωτέρω νομοθεσία, στα πλαίσια διεξαγωγής ελέγχου από τους επόπτες κυκλοφορίας
ζωοτροφών, γίνονται εγγράφως συστάσεις χωρίς την ανάκληση του κωδικού εγγραφής.
Εφόσον όμως οι ελλείψεις που διαπιστωθούν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των
παραγόμενων ζωοτροφών, δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα για συμμόρφωση (μέχρι ένα
έτος) και στο διάστημα αυτό αναστέλλεται η εγγραφή.

Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 183/2005 και 141/2007 και της
παρούσας Υπουργικής Απόφασης επιβάλλονται οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις. Η
υποβολή των προστίμων ανέρχεται από 300,00€ έως 15.000,00€

Η

ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. παρέχει δωρεάν ενημέρωση στις ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

αναφορικά

με τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του ανωτέρου

Κανονισμού της ελληνικής νομοθεσίας και είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας σχετικά με τη διεκπεραίωση της εγγραφής τους στους καταλόγους εγκεκριμένων
επιχειρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας και την εκπόνηση των υποχρεωτικών μελετών για το
Σχεδιασμό, Εφαρμογή & Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική
Α.Ε. δύναται να ανταποκριθεί στις όποιες απαιτήσεις των επιχειρήσεων προκειμένου να
επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των νέων κανονισμών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεση σας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης: Δήμητρα Ιασονίδου, τηλ. 2310 531000,
εσωτ. 190, κιν. 6978 897664, e-mail: iassonidou@atlantisresearch.gr
.
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