ΔΓΓΡΑΦΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΖΣΙΚΟ
(αηγοπροβάηωλ κεηαθηλούκελωλ ζηο εζωηερηθό ηες τώρας)
ΜΔΡΟ Ι (1, 2)
ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
Γ.Α.Ο.Κ. ΠΔΡΙΦ. ΔΝΟΣΖΣΑ ………………………………………………………...
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ - ΑΓΡΟΣ. ΚΣΖΝΙΑΣΡΔΙΟ/ΚΣΖΝ. ΚΔΝΣΡΟ………..….
Ταρ. Γ/λζε:…………………………………………..
1.
Τει:…………………………. Φαμ:……………….. email:…………………

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ………/………./20…
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ …………………

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΠΟΣΟΛΔΑ (ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ)
Κωδηθός εθκεηάιιεσζες: EL_ _ _ _ _ _ _ _

ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ-ΜΔΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

3.

Δίδνο κέζνπ κεηαθνξάο (π.ρ. όρεκα, πινίν θ.ά.):……………….
Αξηζκόο θπθινθνξίαο:………………………………………………
Μεηαθνξέαο θάηω ή άλω ηωλ 65 ρικ
Κωδηθόο κεηαθνξέα: EL…………………………………………….
Τει. Δπηθνηλωλίαο: …………………………………………………

Όλνκα: ………………….
Δπώλπκν:…………………………………
Γήκνο:………………………… Γηεύζπλζε/Τνπνζεζία: …………………..
……………………………………………………………………………………
Τει. Δπηθνηλωλίαο: …………………………………………………………….

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΠΟΡΟΤ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΙΝΖΖ

2.

Κωδηθόο εκπόξνπ (ηύπνπ Α ή Β): EL………………………………………..
Γήκνο:………………………… Γ/λζε/Τνπνζεζία: ……………………….
……………………………………………………………………………………
Τει. Δπηθνηλωλίαο: …………………………………………………………….

ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΣΑΚΙΝΖΖ

4.

Ζκεροκελία αλατώρεζες: ……/……/…….
Δθηηκώκελε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο (ζε ώξεο):………………
5.

ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΩΝ ΕΩΩΝ

5.1 εθκεηάιιεπζε (πιελ θέληξνπ ζπγθέληξωζεο)

5.1/5.2

Κωδηθός εθκεηάιιεσζες: EL_ _ _ _ _ _ _ _
Όλνκα: ………………….
Δπώλπκν:…………………………….
Γήκνο:…………………… Γηεύζπλζε/Τνπνζεζία: ……………………
…………………………………………………………………………………

5.3

Κωδηθός ζθαγείοσ: S_ _ _ _
Δπωλπκία: ……………………………………………………………………
Γήκνο:………………… Γηεύζπλζε/Τνπνζεζία: ………………………..

5.6

Δπωλπκία έθζεζεο/εθδήιωζεο: ……………………………………………
Πεξηθ. Δλόηεηα: ………................... Γήκνο:……………………………
Γηεύζπλζε/Τνπνζεζία: ………………………………………....................
Ηκεξνκελία επηζηξνθήο: ……/……/………….

5.2 εθκεηάιιεπζε - θέληξν ζπγθέληξωζεο (θωδηθόο: EL._ _ZA_ _ _)
5.3 ζθαγείν

[ ζθαγή ιόγω κεηαδνηηθνύ λνζήκαηνο ]
[ηδηόθηεηνο  δεκόζηνο ]
5.5 επηζηξνθή από βνζθόηνπν ζεξηλήο δηακνλήο [ηδηόθηεην  δεκόζην ]
5.6 έθζεζε ή άιιε εθδήιωζε
5.4 βνζθόηνπνο ζεξηλήο δηακνλήο

5.4/5.5

ΠΔ βνζθόηνπνπ: ………........... Γήκνο:………………………………..
Γηεύζπλζε/Τνπνζεζία: ………………………………………....................
Κωδηθόο Αγξνηεκαρίνπ ή άιιν ηζνδύλακν:………………………………..
Αξηζ. πξωη. ΔΚ-ΥΠ κεηάβαζεο ηωλ δώωλ ζην βνζθόηνπν
ζεξηλήο δηακνλήο:…………………………………………………………...

5.5

6.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΩΝ ΕΩΩΝ (αρηζκεηηθά θαη οιογράθως): πρόβαηα………………………………………… αίγες…………………………………......

6.1
Αξηζκόο δώωλ ρωξίο αηνκηθή ζήκαλζε (αξηζκεηηθά θαη νινγξάθωο): πξόβαηα…………………………………………………... αίγεο…………………………………………………..
6.2
Καηαγραθή δώωλ κε αηοκηθή ζήκαλζε*
1.
11.
21.
31.
41.
2.
12.
22.
32.
42.
3.
13.
23.
33.
43.
4.
14.
24.
34.
44.
5.
15.
25.
35.
45.
6.
16.
26.
36.
46.
7.
17.
27.
37.
47.
8.
18.
28.
38.
48.
9.
19.
29.
39.
49.
10.
20.
30.
40.
50.
* Σε πεξίπησζε πνπ ηα κεηαθηλνύκελα δώα κε αηνκηθή ζήκαλζε είλαη >50, αθνινπζεί θαηάινγνο πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ παξόληνο

7.

ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΦΤΙΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΩΝ ΕΩΩΝ (αθνξά κεηαθηλήζεηο θάηω ηωλ 8 ωξώλ)





8.

Ο/ε ππνγξάθσλ/νπζα θάηνρνο ησλ κεηαθηλνύκελσλ αηγνπξνβάησλ θαη ν/ε ππνγξάθσλ/νπζα κεηαθνξέαο απηώλ, δειώλσ όηη θαηά ηελ αλαρώξεζή ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ θπζηνινγηθή αδπλακία ή
παζνινγηθά πξνβιήκαηα. Ιδηαίηεξα, ηα κεηαθηλνύκελα δώα (α) είλαη ζε ζέζε λα κεηαθηλεζνύλ αλεμάξηεηα, ρσξίο πόλν ή λα πεξπαηήζνπλ ρσξίο βνήζεηα, (β) δελ έρνπλ ζνβαξή αλνηθηή πιεγή ή
πξόπησζε, (γ) δελ είλαη ζειπθά δώα ζε θύεζε γηα ηα νπνία έρεη παξέιζεη ην 90% ή πεξηζζόηεξν ηνπ αλακελόκελνπ ρξόλνπ θπνθνξίαο ή ζειπθά δώα πνπ έρνπλ γελλήζεη ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, (δ)
δελ είλαη λενγέλλεηα ησλ νπνίσλ ν νκθαιόο δελ έρεη πιήξσο επνπισζεί (παξάγξαθνο 2 θεθαιαίνπ Ι, παξαξηήκαηνο Ι θαλνληζκνύ 1/2005 ηνπ Σπκβνπιίνπ).
Ο/ε ππνγξάθσλ/νπζα θάηνρνο ησλ κεηαθηλνύκελσλ αηγνπξνβάησλ θαη ν/ε ππνγξάθσλ/νπζα κεηαθνξέαο, δειώλσ όηη κεηαμύ ησλ δώσλ πεξηιακβάλνληαη …………. αηγνπξόβαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ θεθαιαίνπ Ι ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) 1/2005 ηνπ Σπκβνπιίνπ.

ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΜΔΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (αθνξά όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο)
 Ο/ε ππνγξάθσλ/νπζα κεηαθνξέαο δειώλσ όηη ηα δώα κεηαθέξνληαη κε κεηαθνξηθό κέζν (θαη θέξνληα εμνπιηζκό) πνπ είρε πξνεγνπκέλσο θαζαξηζζεί θαη απνιπκαλζεί κε εγθεθξηκέλν απνιπκαληηθό.

Ο/Ζ ΚΑΣΟΥΟ (απνζηνιέαο ηωλ δώωλ)

Ο/Ζ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ

Ο/Ζ ΔΜΠΟΡΟ (ζπκκεηέρωλ-νπζα ζηε κεηαθίλεζε ηωλ δώωλ)

(νλνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)

(νλνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)

(νλνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………….

(1)
(2)

Τν παξόλ ππέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α’75)
Η δήισζε ςεπδώλ ή αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ επηζύξεη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ηνπ λ.4235/2014 (Α’32)

ΜΔΡΟ ΙΙ
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: …………………… , ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ: …. / …. / 20…

9.

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ

Σα κεηαθηλούκελα δώα προορίδοληαη γηα:
9.1 θαγή
(πεξίπησζε 5.3)

και ανηαποκρίνονηαι ζηις ακόλοσθες προϋποθέζεις:

δελ πξέπεη λα ζαλαησζνύλ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εμάιεηςε κεηαδνηηθνύ λνζήκαηνο,
δελ πξνέξρνληαη από εθκεηάιιεπζε/πεξηνρή πνπ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθά πγεηνλνκηθά κέηξα,
θαηά ηε γλώζε ηεο νηθείαο θηεληαηξηθήο αξρήο, δελ ήξζαλ ζε επαθή κε δώα εθκεηάιιεπζεο πνπ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθά
πγεηνλνκηθά κέηξα.
και ανηαποκρίνονηαι ζηις ακόλοσθες προϋποθέζεις:

9.2 θαγή σπό εηδηθούς όροσς
(πεξίπησζε 5.3)

πξνέξρνληαη από εθκεηάιιεπζε/πεξηνρή πνπ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθά πγεηνλνκηθά κέηξα, αιιά ε κεηαθίλεζή ηνπο
επηηξέπεηαη ππό εηδηθνύο όξνπο (πεξηγξάςηε:…………………………………………….….……………………….…………….
…………………………...………………………………………….………………………………………………………………………...),
πξνέξρνληαη από εθκεηάιιεπζε αγλώζηνπ πγεηνλνκηθνύ θαζεζηώηνο σο πξνο ηε βξνπθέιισζε (Μ1) ή από εθκεηάιιεπζε
πνπ δελ έρεη εθαξκόζεη ην πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ έλαληη ηεο βξνπθέιισζεο,
ην ζθαγείν πξννξηζκνύ S……… έρεη ελεκεξσζεί θαη έρεη νξηζηεί ε ζθαγή ηνπο γηα ηελ …./…./20….
και ανηαποκρίνονηαι ζηις ακόλοσθες προϋποθέζεις:

9.3 θαγή ιόγω κεηαδοηηθού λοζήκαηος
(πεξίπησζε 5.3)

πξννξίδνληαη γηα ζθαγή ε νπνία επηβάιιεηαη, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. …………………………………………… απόθαζε
ιήςεο πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ ηεο νηθείαο θηεληαηξηθήο αξρήο,
ην ζθαγείν πξννξηζκνύ S……… έρεη ελεκεξσζεί θαη έρεη νξηζηεί ε ζθαγή ηνπο γηα ηελ …./…./20….
και ανηαποκρίνονηαι ζηις ακόλοσθες προϋποθέζεις:

9.4 Αλαπαραγωγή/πάτσλζε/ζσκκεηοτή
ζε έθζεζε ή άιιε εθδήιωζε
(πεξηπηώζεηο 5.1, 5.2 θαη 5.6)

δελ πξέπεη λα ζαλαησζνύλ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εμάιεηςε κεηαδνηηθνύ λνζήκαηνο,
δελ πξνέξρνληαη από εθκεηάιιεπζε/πεξηνρή πνπ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθά πγεηνλνκηθά κέηξα ή επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζή
ηνπο ππό εηδηθνύο όξνπο (πεξηγξάςηε:……………………..……………………………………………....………………………………
...………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...),
θαηά ηε γλώζε ηεο νηθείαο θηεληαηξηθήο αξρήο, δελ ήξζαλ ζε επαθή κε δώα εθκεηάιιεπζεο πνπ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθά
πγεηνλνκηθά κέηξα,
είηε πξνέξρνληαη από εθκεηάιιεπζε, ε νπνία είλαη επίζεκα απαιιαγκέλε (Μ4) ή απαιιαγκέλε βξνπθέιισζεο (Μ3) ή
αξλεηηθή σο πξνο ηε βξνπθέιισζε (Μ2)
ή, εθόζνλ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ, απηή είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλε κε REV-1, κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα
ησλ νξνινγηθώλ εμεηάζεσλ από όια ηα αξζεληθά >6 κελώλ θαη ε αγέιε πξννξηζκνύ εθαξκόδεη ην ίδην πξόγξακκα,
εκεξνκελία ηειεπηαίαο αηκνιεςίαο γηα βξνπθέιισζε …./..../20…, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ πξηλ ηε κεηαθίλεζή ηνπο θαη
εθόζνλ απαηηείηαη ιόγσ ειηθίαο,
και ανηαποκρίνονηαι ζηις ακόλοσθες προϋποθέζεις:

9.5 Βοζθόηοπο ζερηλής δηακολής
(πεξηπηώζεηο 5.4 θαη 5.5)

δελ πξέπεη λα ζαλαησζνύλ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εμάιεηςε κεηαδνηηθνύ λνζήκαηνο,
δελ πξνέξρνληαη από εθκεηάιιεπζε/πεξηνρή πνπ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθά πγεηνλνκηθά κέηξα ή επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζή
ηνπο ππό εηδηθνύο όξνπο (πεξηγξάςηε:…………………….………………………………………………………….……………………
.………...………………………………………….…………………………………………………………………………………………..),
θαηά ηε γλώζε ηεο νηθείαο θηεληαηξηθήο αξρήο, δελ ήξζαλ ζε επαθή κε δώα εθκεηάιιεπζεο πνπ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθά
πγεηνλνκηθά κέηξα,
είηε πξνέξρνληαη από εθκεηάιιεπζε, ε νπνία είλαη επίζεκα απαιιαγκέλε (Μ4) ή απαιιαγκέλε βξνπθέιισζεο (Μ3) ή
αξλεηηθή σο πξνο ηε βξνπθέιισζε (Μ2),
ή εθόζνλ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ απηή είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλε κε REV-1, κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα
ησλ νξνινγηθώλ εμεηάζεσλ από όια ηα αξζεληθά >6 κελώλ
εκεξνκελία ηειεπηαίαο αηκνιεςίαο …..../…...../201….,
εθόζνλ ηα ζειπθά δώα ηεο αγέιεο εκβνιηάδνληαη κε ην εκβόιην REV-1, ε εκεξνκελία ηειεπηαίνπ εκβνιηαζκνύ ήηαλ
…..../…...../201….,
έρεη ελεκεξσζεί εγγξάθσο ε νηθεία θηεληαηξηθή αξρή πξννξηζκνύ από ηελ νηθεία θηεληαηξηθή αξρή πξνέιεπζεο ηεο
εθκεηάιιεπζεο θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηνλ αξκόδην Δήκν έρεη απαληήζεη ζεηηθά κε ην ππ’ αξηζ. .……….. έγγξαθό ηεο
(ηζρύεη κόλν γηα ηε κεηαθίλεζε πξνο ηνλ βνζθόηνπν ζεξηλήο δηακνλήο).

10. ΠΡΟΘΔΣΔ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ
Σα κεηαθηλούκελα δώα προέρτοληαη από:

 πεξηνρή/δώλε όπνπ εθαξκόδεηαη ππνρξεσηηθόο εκβνιηαζκόο γηα ......................................................................., γηα ηνλ νξόηππν (όπνπ ππάξρεη) ...................................................θαη
έρνπλ εκβνιηαζηεί ζηηο ........................................... (εκεξνκελία ηειεπηαίνπ εκβνιηαζκνύ) κε ην ............................................................................... (εκπνξηθό όλνκα εκβνιίνπ),
 πεξηνρή/δώλε/εθκεηάιιεπζε όπνπ επηηξέπεηαη ν εκβνιηαζκόο γηα ................................................................. γηα ηνλ νξόηππν (όπνπ ππάξρεη) ............................................................ θαη
έρνπλ εκβνιηαζηεί ζηηο .................................. (εκεξνκελία ηειεπηαίνπ εκβνιηαζκνύ) κε ην ........................................................................................ (εκπνξηθό όλνκα εκβνιίνπ),
 εθκεηάιιεπζε ζηελ νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθαξκνγή εληνκναπσζεηηθνύ /εμσπαξαζηηνθηόλνπ ζηηο .................................. (εκεξνκελία) κε ην .......................................................
(εκπνξηθό όλνκα θαξκάθνπ).
11. ΥΟΛΙΑ:………………………………………….…
………………………………………………………..
………………………………………………………..

12. ΒΔΒΑΙΩΖ ΦΑΓΖ / ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ: …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ο/Ζ ΚΣΖΝΙΑΣΡΟ
(ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ)
(νλνκαηεπώλπκν, ππνγξαθή & ζθξαγίδα)

…………………………………………………..

- Τν έγγξαθν θπθινθνξίαο-πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό παξακέλεη ζε
ηζρύ γηα πέληε (5) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. Σε
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ιόγσ κεηαθίλεζεο ζε βνζθόηνπν (πρ
πεδή) ην πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα ηζρύζεη κέρξη 10 εκέξεο θαη
δηεπθξηλίδεηαη ζην ζεκείν 11 από ηνλ θηελίαηξν ζηνλ ηόπν
πξνέιεπζεο.
- Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο κεηαθίλεζεο, ην πηζηνπνηεηηθό
επηζηξέθεηαη ζηελ εθδίδνπζα αξρή.

Ο/Ζ ΚΣΖΝΙΑΣΡΟ
(ζηνλ ηόπν πξνέιεπζεο)
(νλνκαηεπώλπκν, ππνγξαθή & ζθξαγίδα)

…………………………………………………..

