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Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών 

δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες 

διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Μετά το άρθρο 83 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστί-
θεται Κεφάλαιο ΙΕ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Άρθρο 84
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί-
πτουν οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας με Κωδι-
κούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 03.21 και 03.22, 
που περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα του Παραρτήμα-
τος, καθώς και με ΚΑΔ 01.49.19, σχετικά με τα υδρόβια 
και αμφίβια ζώα.

Άρθρο 85
Ίδρυση και λειτουργία μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας

1. α) Η ίδρυση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφα-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Ιουλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145

8973



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8999Τεύχος A’ 145/29.07.2020

Άρθρο 17

Απαγόρευση χρησιμοποίησης 

κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα 

και άλλες συναφείς δραστηριότητες

H παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρη-
σιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μάχης. Επίσης 
απαγορεύονται η εκτροφή, η χρησιμοποίηση και η 
εξαγωγή σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή 
γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρ-
μακευτικών ή άλλων ουσιών.».

Άρθρο 18

Αλιεία με κυκλικά δίχτυα ημέρας

Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του από 23.3/
8.4.1953 β.δ. (Α΄ 81) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η αλιεία:
α) Με κυκλικά δίχτυα ημέρας κατά τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο κάθε χρόνου και μόνον κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, η οποία ορίζεται από την ανατολή μέχρι τη 
δύση του ήλιου, καθώς και κατά την ημέρα Σάββατο και 
την επόμενη της πανσελήνου ημέρα Κυριακή, από την 
ανατολή του ηλίου της ημέρας αυτής μέχρι την ανατολή 
του ήλιου της επόμενης.

β) Με κυκλικά δίχτυα νύχτας κατά το χρονικό διάστημα 
από 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου μέχρι τέλος Φεβρουα-
ρίου του επόμενου χρόνου.».

Άρθρο 19

Αναγκαστική απαλλοτρίωση γεωργικών κλήρων

Οι γεωργικοί κλήροι, που απαλλοτριώνονται αναγκα-
στικά στο πλαίσιο του έργου που πραγματοποιείται βάσει 
της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - 
Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντή-
ρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολι-
μένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτης - Κατασκευής και 
Χρηματοδότησης των Οδικών του Συνδέσεων», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4612/2019 (Α΄ 77), 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του 
άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 (Α΄ 115) αναδρομικά, από 
την έναρξη ισχύος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 20

Τελικές διατάξεις

1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέ-
λευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προ-
βλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 
του ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και σε καταστατικά αγροτικών 
συνεταιρισμών, μόνο για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι 
και τις 31.10.2020.

2. Η υποπερ. αδ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 
του ν. 4691/2020 (Α΄ 108) αντικαθίσταται και η παρ. 1 
διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2017/625, ως κεντρικές αρμόδιες αρχές για την 

οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστη-
ριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμ-
μόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο για τους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 
του ίδιου Κανονισμού, ορίζονται οι Γενικές Διευθύνσεις του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 
δια των Διευθύνσεών τους και ο εποπτευόμενος από το 
ΥΠΑΑΤ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως εξής:

α) Για τον τομέα της περ. α΄:
αα) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα τρόφιμα ζω-

ικής προέλευσης που παράγονται στις εγκαταστάσεις και 
τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περ. α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως ισχύει,

αβ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τα τρόφιμα φυτι-
κής προέλευσης σε κάθε στάδιο της πρωτογενούς παρα-
γωγής, καθώς και κατά την τυποποίηση και συσκευασία 
των πρωτογενών αυτών προϊόντων,

αγ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τα υπολείμματα 
γεωργικών φαρμάκων και για τα μη μεταποιημένα τρόφι-
μα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 
2 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 852/2004,

αδ) Ο ΕΦΕΤ για όλα τα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις 
υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄, καθώς και για τα υλικά και αντικεί-
μενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

β) Για τον τομέα της περ. β΄:
βα) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τον τομέα της 

σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τρο-
ποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή 
τροφίμων και ζωοτροφών, όσον αφορά τους σπόρους 
προς σπορά (πολλαπλασιαστικό υλικό),

ββ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τον τομέα της 
σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τρο-
ποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή 
τροφίμων, όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 
σπόρων εκτός των σπόρων προς σπορά,

γ) Για τον τομέα της περ. γ΄ η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.
δ) Για τον τομέα της περ. δ΄ η Γενική Διεύθυνση Κτη-

νιατρικής.
ε) Για τον τομέα της περ. ε΄ η Γενική Διεύθυνση Κτη-

νιατρικής.
στ) Για τον τομέα της περ. στ΄ η Γενική Διεύθυνση Κτη-

νιατρικής.
ζ) Για τον τομέα της περ. ζ΄ η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.
η) Για τον τομέα της περ. η΄ η Γενική Διεύθυνση Γε-

ωργίας.
θ) Για τον τομέα της περ. θ΄ η Γενική Διεύθυνση Τρο-

φίμων.
ι) Για τον τομέα της περ. ι΄ η Γενική Διεύθυνση Τροφί-

μων.».
3. Η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 1 του τεσσα-

ρακοστoύ δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), έτσι ώστε εργοδότης 
ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας 
να δύναται να υποβάλλει αίτηση, κατά παρέκκλιση της 
κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο αυτό, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του 
τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει 
για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, 
παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020.
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Άρθρο 21

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι άδειες λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χορηγηθεί για 
ορισμένη χρονική διάρκεια και είναι σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν και 
μετά την έναρξη ισχύος του, σύμφωνα με το άρθρο 15.

2. Στις περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης αδειών 
πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εφαρμόζονται το άρθρο 
15 και η παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 22

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27).
β) Η υπ’ αρ. 5433/72585/29.06.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Β΄ 1939).
γ) Το άρθρο 14, καθώς και οι υποπερ. στ΄ της περ. 1 και στ΄ της περ. 3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 

(Α΄138).

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 6 αρχίζει από 1η.1.2017.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 

του Κράτους.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
KYΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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