
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2416/83725 
Τροποποίηση του Παραρτήματος IV του Π.δ. 

56/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 

2010 (L 276/33/20.10.2010) 'σχετικά με την προστα-

σία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημο-

νικούς σκοπούς' (Α106)" 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του 

κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκαν, το 
μεν πρώτο με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101), το δε 
δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και 
τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 91 του Ν. 3862/2010 
(Α΄ 113). 

β) Του άρθρου 55 του Π.δ. 56/2013 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμ-
βρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστα-

σία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 
σκοπούς"» (Α΄ 106).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98).

2. Το Ν. 2015/1992 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησι-
μοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς 
σκοπούς» (Α΄ 30).

3. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» 
(Β΄2144/6-10-2015).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση του Π.δ. 56/2013 (Α΄ 106)

Ο πίνακας της παρ. 3 του Παραρτήματος IV του άρθρου 
54 του Π.δ. 56/2013, αντικαθίσταται ως εξής: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 61 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  
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