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ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
[ΓΚΑ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΟΤ ΑΚΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ]

Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων
Γεν. Δ/νςθ Βιϊςιμθσ Ζωικισ Ραραγωγισ &
Κτθνιατρικισ
Δ/νςθ Ρροςταςίασ των Ζϊων, Φαρμάκων &
Κτθνιατρικϊν Εφαρμογϊν

Οι κανόνεσ τθσ ΕΕ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ (ςιμανςθ) και καταγραφι του ηωικοφ
κεφαλαίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των αιγοπροβάτων, κεςπίςτθκαν από το 1992,
με τθν οδθγία 92/102/ΕΟΚ του υμβουλίου.
Ωςτόςο, θ εμπειρία τθσ επιηωοτίασ αφκϊδουσ πυρετοφ που εκδθλϊκθκε το 2001 ςτθ
Μεγάλθ Βρετανία κατζδειξε τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ, ςυςτθματοποίθςθσ και
αυςτθροποίθςθσ των ςχετικϊν κανόνων. Σα αιγοπρόβατα αναγνωρίηονται πλζον με
βάςθ τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 21/2004 του υμβουλίου, τθσ 17 θσ Δεκεμβρίου 2003
και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ του. Οι εν λόγω κοινοτικοί κανόνεσ εξειδικεφονται
περαιτζρω και ςυμπλθρϊνονται με τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ.
Σο ςφςτθμα ςιμανςθσ και καταγραφισ των αιγοπροβάτων
χρθςιμοποιείται
ωσ
εργαλείο
διαχείριςθσ
τθσ
ιχνθλαςιμότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ των ηϊων και τθσ
αςφάλειασ
των
τροφίμων.
Θ
καταγραφι
των
εκμεταλλεφςεων ςτισ οποίεσ διατθροφνται τα ηϊα και θ
παρακολοφκθςθ
των
μετακινιςεϊν
τουσ
μζςω
καταγεγραμμζνων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ βοθκοφν τθ
χϊρα ϊςτε να αναλαμβάνονται μζτρα επιτιρθςθσ, ζγκαιρου
εντοπιςμοφ κρουςμάτων, ελζγχου των μετακινιςεων των
ηϊων, οριοκζτθςθσ μολυςμζνων περιοχϊν, πρόλθψθσ τθσ μόλυνςθσ των ηωοκομικϊν
προϊόντων και ζγκαιρθσ ανταπόκριςθσ των αρχϊν ςε περιπτϊςεισ κρίςεων.
Επιπλζον, θ ακριβισ απεικόνιςθ του κλάδου τθσ αιγοπροβατοτροφίασ μζςω του
ςυςτιματοσ ςιμανςθσ και καταγραφισ αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο
προςανατολιςμοφ και διαχείριςθσ των ςτρατθγικϊν επιλογϊν κατά τθ χάραξθ τθσ
αγροτικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ.
Το παρόν εγχειρίδιο απευκφνεται ςε όλουσ τουσ κατόχουσ αιγοπροβάτων ςτθ
χϊρα μασ και ζχει ωσ ςκοπό να καταςτιςει ςαφείσ τισ ειδικζσ απαιτιςεισ για τθν
εφαρμογι του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ και καταγραφισ των αιγοπροβάτων, όπωσ
αυτζσ κακορίηονται ςτθ νομοκεςία, και να κωδικοποιιςει τισ υποχρεϊςεισ των
κατόχων τουσ.
επτζμβριοσ 2015
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B. ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ

ΑΔΤ:

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ

ΑΦΜ:

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου

ΔΑΟΚ:

Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ

ΕΕ:

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

ΚΒΔ:

Εκνικι Κτθνιατρικι Βάςθ Δεδομζνων

ΡΕ:

Περιφερειακι Ενότθτα

ΥΡΑΑΤ:

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων
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Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ

Γ.Ι Νομοκεςία ΕΕ







ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 21/2004 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2003 για τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ
αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των αιγοπροβάτων και για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.
1782/2003 και των οδθγιϊν 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ.
ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 1505/2006 ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ τθσ 11θσ Οκτωβρίου 2006 για τθν εφαρμογι του
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 21/2004 του υμβουλίου όςον αφορά τουσ ελάχιςτουσ ελζγχουσ που πρζπει να
διενεργοφνται για τθν αναγνϊριςθ και τθν καταγραφι των αιγοπροβάτων
ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 933/2008 ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ τθσ 23θσ επτεμβρίου 2008 για τθν τροποποίθςθ του
παραρτιματοσ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 21/2004 του υμβουλίου όςον αφορά τα μζςα αναγνϊριςθσ
ηϊων και το περιεχόμενο των εγγράφων κυκλοφορίασ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 759/2009 ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ τθσ 19θσ Αυγοφςτου 2009 για τθν τροποποίθςθ του
παραρτιματοσ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 21/2004 του υμβουλίου για τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ
αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των αιγοπροβάτων
ΑΠΟΦΑΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 2006/968/ΕΚ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ. 21/2004 του υμβουλίου όςον αφορά τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και διαδικαςίεσ για τθν
θλεκτρονικι αναγνϊριςθ των αιγοπροβάτων, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αντίςτοιχθ Απόφαςθ
2010/280/ΕΕ

Γ.ΙΙ Εκνικι νομοκεςία

 Νόμοσ 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32) «Διοικθτικά μζτρα, διαδικαςίεσ και κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ
και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των τροφίμων, των ηωοτροφϊν και τθσ υγείασ και προςταςίασ των
ηϊων και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων»

 Αρικ. 263493/27.07.2004 απόφαςθ Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων (ΦΕΚ Β’ 1253) «υμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και
καταγραφισ των εκμεταλλεφςεων αιγοπροβάτων και του ηωικοφ τουσ κεφαλαίου ςε εφαρμογι του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 21/2004 του υμβουλίου», όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 134167/18.04.2011
αντίςτοιχθ (ΦΕΚ Β’ 823)
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 Αρικ. 170285/29.08.20011 απόφαςθ Τπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ
και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων (ΦΕΚ Β’ 2236) «υμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι των
Κανονιςμϊν (ΕΚ) 21/2004 και 1782/2003 του υμβουλίου και 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου, ςχετικά με τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ζγκριςθσ μζςων ςιμανςθσ ςτο πλαίςιο του
εκνικοφ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των βοοειδϊν, αιγοπροβάτων και χοίρων»

Γ.ΙΙΙ Συναφείσ και παράλλθλεσ ςχετικζσ διατάξεισ

 Νόμοσ 4056/2012 (ΦΕΚ Α’ 52) «Ρυκμίςεισ για τθν κτθνοτροφία και τισ κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει

 ΠΔ 242/2005 «Τγειονομικοί όροι τουσ οποίουσ πρζπει να πλθροφν τα ηϊντα αιγοπρόβατα, που αποτελοφν
αντικείμενο εμπορίου, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 91/68/ ΕΟΚ του υμβουλίου, όπωσ ιςχφει»

 ΠΔ 374/2001 «Προςταςία των ηϊων ςτα εκτροφεία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 98/58/ΕΚ

του

ςυμβουλίου και ςε εκτζλεςθ τθσ Απόφαςθσ 2000/50/ΕΚ τθσ Επιτροπισ»

 Αρικ.

Τ1β/2000/29.03.1995 απόφαςθ Τπουργϊν Τγείασ, Πρόνοιασ & Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και
Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ & Δθμοςίων Ζργων (ΦΕΚ Β’ 343) «Τγειονομικι διάταξθ περί όρων ιδρφςεωσ
και λειτουργίασ πτθνο-κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων»

6

Δ. ΟΙΣΜΟΙ
το πλαίςιο εφαρμογισ του ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των
αιγοπροβάτων ιςχφουν οι παρακάτω οριςμοί :

Εκμετάλλευςθ:

Κάκε εγκατάςταςθ, κτίςμα ι, ςε περίπτωςθ υπαίκριασ κτθνοτροφίασ, κάκε
τόποσ, όπου κρατοφνται, εκτρζφονται ι υποβάλλονται ςε χειριςμοφσ
αιγοπρόβατα, ςε μόνιμθ ι προςωρινι βάςθ.
τον οριςμό τθσ εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνονται:
(α) οι εγκαταςτάςεισ εμπόρων, τα κζντρα ςυγκζντρωςθσ, οι αγορζσ, οι εγκαταςτάςεισ
πειραματιςμϊν,
(β) οι εγκαταςτάςεισ ι οι βοςκιςιμεσ εκτάςεισ τθσ κερινισ διαμονισ των ηϊων, ςτθν
περίπτωςθ τθσ μετακινοφμενθσ αιγοπροβατοτροφίασ.
Εξαιροφνται τα κτθνιατρεία, οι κτθνιατρικζσ κλινικζσ, τα οχιματα μεταφοράσ ηϊντων
ηϊων, τα ςθμεία ςτάςθσ, οι χϊροι αναμονισ των ςφαγειοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων.

Κωδικόσ αρικμόσ
εκμετάλλευςθσ:

Ο καταγραφικόσ κωδικόσ αρικμόσ που χορθγείται από τισ αρμόδιεσ κτθνιατρικζσ
αρχζσ και με τον οποίο καταχωρείται θ εκμετάλλευςθ ςτο ςχετικό μθτρϊο.

Κάτοχοσ
αιγοπροβάτων:

Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που είναι ζςτω και προςωρινά, υπεφκυνο για τα
ηϊα.
τον οριςμό του κατόχου εμπίπτουν και τα πρόςωπα που κατζχουν ζςτω και ζνα
πρόβατο ι αίγα.
Οι μεταφορείσ, οι υπεφκυνοι των ςθμείων ςτάςθσ και των ςφαγειοτεχνικϊν
εγκαταςτάςεων κεωροφνται προςωρινοί κάτοχοι για τουσ οποίουσ ιςχφουν ειδικότερεσ
απαιτιςεισ.

Αγζλθ:

Ζνα ηϊο ι το ςφνολο των ηϊων που διατθροφνται ςε μία εκμετάλλευςθ.
Θ κάκε αγζλθ αντιςτοιχεί ςε ζναν κάτοχο. τθν περίπτωςθ ςυςτεγαηόμενων
εκμεταλλεφςεων, οι ςυςτεγαηόμενεσ αγζλεσ που ανικουν ςε διαφορετικοφσ κατόχουσ
απαρτίηουν ενιαία επιδθμιολογικι μονάδα και ζχουν το ίδιο υγειονομικό κακεςτϊσ.
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Ανεπιτιρθτο
πρόβατο ι αίγα:

Κάκε πρόβατο ι αίγα που εντοπίηεται εκτόσ των εγκαταςτάςεων και γενικότερα του
χϊρου που οριοκετεί τθν εκμετάλλευςθ και φζρει ςτοιχεία αναγνϊριςθσ που
μονοςιμαντα αντιςτοιχοφν ςε αυτιν ι δε φζρει ςιμανςθ, αλλά ωςτόςο υφίςταται
ιςχυριςμόσ κυριότθτασ από φυςικό ι νομικό πρόςωπο.
Εννοιολογικά, το ανεπιτιρθτο ηϊο δε κα πρζπει να ςυγχζεται με το αδζςποτο ηϊο
(αδζςποτο κακίςταται το ηϊο μόνο όταν ο κάτοχόσ του εγκαταλείψει τθ νομι του με
πρόκεςθ παραίτθςθσ από τθν κυριότθτά του).
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E. ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ

Ε.Ι Καταγραφι τθσ εκμετάλλευςθσ

Όλεσ οι εκμεταλλεφςεισ αιγοπροβάτων, ανεξάρτθτα από τον γεωγραφικό εντοπιςμό
τουσ, τον τφπο ςταβλιςμοφ των ηϊων, τον αρικμό τουσ, τθν παραγωγικι κατεφκυνςι
τουσ ι άλλουσ ειδικότερουσ ςκοποφσ εκτροφισ των ηϊων (π.χ. εγκαταςτάςεισ
πειραματιςμοφ) υποχρεωτικά καταχωροφνται ςτα μθτρϊα των αρμόδιων οικείων
κτθνιατρικϊν αρχϊν (ΔΑΟΚ των ΠΕ) τθσ ΚΒΔ.
ε κάκε εκμετάλλευςθ αιγοπροβάτων χορθγείται κωδικόσ αρικμόσ ο οποίοσ ζχει τον
εξισ μορφότυπο:
EL 00 300000, όπου:
EL: λογότυπο τθσ χϊρασ
00: κωδικόσ αρικμόσ τθσ ΠΕ (πρϊθν Νομόσ)
300000: αφξων αρικμόσ εκμετάλλευςθσ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΟΔΟΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΙΘΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Για να αποκτιςει κάποιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςτθν κατοχι του αιγοπρόβατα, ζςτω και
προςωρινά, πρζπει να ζχει προθγθκεί θ απόδοςθ κωδικοφ αρικμοφ και θ καταχϊρθςθ τθσ
εκμετάλλευςθσ (όπωσ αυτι ορίηεται ςτο κεφάλαιο Δ) ςτθν οποία προτίκεται να διατθριςει τα ηϊα.

 Ο κωδικόσ αρικμόσ εκμετάλλευςθσ αποδίδεται μετά από τθ κατάκεςθ «Αίτθςθσ-διλωςθσ ζναρξθσ
λειτουργίασ εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» ςτισ οικείεσ κτθνιατρικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με το
Ραράρτθμα 1.

Μεταξφ των ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθν καταχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνονται:

-

το ονοματεπϊνυμο (φυςικό πρόςωπο) ι θ επωνυμία (νομικό πρόςωπο) του κατόχου τθσ
εκμετάλλευςθσ,
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-

το ονοματεπϊνυμο του υπεφκυνου τθσ εκμετάλλευςθσ (ςτθν περίπτωςθ κατόχου/φυςικοφ
προςϊπου, ο υπεφκυνοσ τθσ εκμετάλλευςθσ μπορεί να ταυτίηεται με τον κάτοχο),

-

τα ςτοιχεία ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ και επικοινωνίασ του κατόχου και του υπεφκυνου τθσ
εκμετάλλευςθσ,

-

ο ΑΦΜ και ο ΑΔΣ ι ο αρικμόσ Διαβατθρίου του κατόχου και του υπεφκυνου τθσ εκμετάλλευςθσ,
ο Διμοσ, θ Δθμοτικι Ενότθτα και θ ειδικι τοποκεςία που βρίςκεται θ εκμετάλλευςθ,
θ ταχυδρομικι διεφκυνςθ και ο ταχυδρομικόσ κϊδικασ τθσ εκμετάλλευςθσ,
τα ςτοιχεία των εγκαταςτάςεων κερινισ διαμονισ των ηϊων τθσ εκμετάλλευςθσ, εφόςον υφίςταται,
οι τυχόν ςυςτεγαηόμενεσ εκμεταλλεφςεισ,
ο τφποσ ςταβλιςμοφ και θ παραγωγικι κατεφκυνςθ των ηϊων τθσ εκμετάλλευςθσ,

Θ αρμόδια κτθνιατρικι αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει πρόςκετα δικαιολογθτικά για τον
επιτόπιο διαςταυρωτικό ζλεγχο οριςμζνων δθλοφμενων ςτοιχείων (π.χ. εκκακαριςτικό Ε1 για το ΑΦΜ,
αποδεικτικό διλωςθσ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ ςτθν αρμόδια ΔΟΤ, καταςτατικό ςφςταςθσ και τισ τυχόν
τροποποιιςεισ του με το ΦΕΚ δθμοςίευςισ τουσ ςτθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, λογαριαςμοί
ΔΕΚΟ κ.ά.). ε κάκε περίπτωςθ ο δθλϊν ενθμερϊνεται ότι το υποβαλλόμενο ζντυπο υπζχει κζςθ
υπεφκυνθσ διλωςθσ για το ακριβζσ των περιεχομζνων.
Ωςτόςο, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ, λαμβάνονται, επίςθσ, υπόψθ τα ακόλουκα:

Εκμεταλλεφςεισ ςε εγκαταςτάςεισ
που λειτουργοφςαν πριν από τθ 12θ
Μαρτίου 2012

Αποδίδεται κωδικόσ αρικμόσ χωρίσ άλλεσ προχποκζςεισ ςτισ
εκμεταλλεφςεισ που χρθςιμοποιοφν ςταβλικζσ εγκαταςτάςεισ που
θ
λειτουργοφςαν πριν από τθ 12 Μαρτίου 2012, γεγονόσ που αποδεικνφεται
με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ του οικείου Διμου και αποδεικτικοφ
τίτλου κυριότθτασ από τον αιτοφντα. ε περίπτωςθ εκμιςκωμζνθσ ι
παραχωροφμενθσ εκμετάλλευςθσ προςκομίηονται, επιπλζον των παραπάνω,
αντίγραφο του ςυμβολαίου ι τθσ απόφαςθσ παραχϊρθςθσ, αντίςτοιχα.
Ωςτόςο, οι κάτοχοι που δραςτθριοποιοφνται ςε τζτοιου είδουσ
εκμεταλλεφςεισ δεν απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςι τουσ να
διεκπεραιϊςουν τισ διαδικαςίεσ του ν.4056/2012, ϊςτε να αδειοδοτθκοφν
οι εγκαταςτάςεισ τουσ.

Εκμεταλλεφςεισ ςε εγκαταςτάςεισ
που δεν λειτουργοφςαν πριν από
τθ 12θ Μαρτίου 2012

Ο κωδικόσ αρικμόσ ςε εκμεταλλεφςεισ που ςχετίηονται με εγκαταςτάςεισ
θ
που δεν λειτουργοφςαν πριν από τθ 12 Μαρτίου 2012, αποδίδεται με τουσ
ίδιουσ όρουσ που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, αφοφ όμωσ
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα
με το ν.4056/2012.

Εκμεταλλεφςεισ εκτατικισ θμιεκτατικισ εκτροφισ

τθν περίπτωςθ εκμεταλλεφςεων εκτατικισ ι θμιεκτατικισ εκτροφισ, θ
απόδοςθ κωδικοφ αρικμοφ προχποκζτει, εκτόσ των άλλων, τθν τεκμθρίωςθ
των δικαιωμάτων βόςκθςθσ ςε ςαφϊσ οριοκετθμζνο βοςκότοπο, με τθν
προςκόμιςθ τίτλων ιδιοκτθςίασ ι ςχετικϊν αποφάςεων παραχϊρθςθσ.

Εκμεταλλεφςεισ οικόςιτων ηϊων

Κωδικόσ αρικμόσ αποδίδεται και ςτισ εκμεταλλεφςεισ οικόςιτων
αιγοπροβάτων, εφόςον ο αρικμόσ των εκτρεφόμενων ηϊων δεν υπερβαίνει
τον αρικμό που κζτει θ ςχετικι απόφαςθ τθσ οικείασ Περιφερειακισ Αρχισ.
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Θ απόδοςθ κωδικοφ αρικμοφ εκμετάλλευςθσ και θ καταγραφι ςτα μθτρϊα
των αρμόδιων τοπικϊν κτθνιατρικϊν αρχϊν αφορά και τισ εγκαταςτάςεισ

Εκμεταλλεφςεισ ειδικοφ ςκοποφ

1

εμπόρων ηϊντων ηϊων , τα κζντρα ςυγκζντρωςθσ, τισ αγορζσ και τισ
εγκαταςτάςεισ πειραματιςμοφ, τθρουμζνων των ειδικότερων διατάξεων
που αφοροφν τθν ζγκριςι τουσ.

Εγκαταςτάςεισ χειμερινισ-κερινισ
διαμονισ

τθν περίπτωςθ εκμεταλλεφςεων μετακινοφμενθσ αιγοπροβατοτροφίασ ο
αποδιδόμενοσ κωδικόσ αρικμόσ αντιςτοιχεί ςτισ εγκαταςτάςεισ χειμερινισ
διαμονισ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παραπάνω. Σα ςτοιχεία των
εγκαταςτάςεων κερινισ διαμονισ (βοςκότοποσ, πρόχειρα καταλφματα),
αφοφ ελεγχκεί θ τεκμθρίωςθ των δικαιωμάτων χριςθσ τουσ από τον κάτοχο,
καταχωροφνται ςτα μθτρϊα των αρμόδιων τοπικϊν κτθνιατρικϊν αρχϊν,
ςυςχετιηόμενα με αυτά τθσ χειμερινισ διαμονισ.

Συςτεγαηόμενεσ εκμεταλλεφςεισ

τθν περίπτωςθ ςυςτεγαηόμενων εκμεταλλεφςεων/αγελϊν (ςφμφωνα με
τον ςχετικοφσ οριςμοφσ του κεφαλαίου Δ) ςτθν κάκε μία αποδίδεται
ξεχωριςτόσ κωδικόσ αρικμόσ. Οι ςυςτεγαηόμενεσ εκμεταλλεφςεισ
δθλϊνονται από τον κάκε κάτοχο κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ-αίτθςισ
του.

Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ ςτθν ΚΒΔ και με τθν παραλαβι
του εντφπου «Μθτρϊο εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» (βλζπε Ε.IV) από τον κάτοχο.
Θ απόδοςθ κωδικοφ αρικμοφ και θ καταχϊρθςθ ςτα μθτρϊα των οικείων κτθνιατρικϊν αρχϊν αφορά
όλεσ τισ εκμεταλλεφςεισ αιγοπροβάτων που εκτρζφονται/διατθροφνται για εμπορικοφσ ι μθ
εμπορικοφσ ςκοποφσ ι/και για τθν παραγωγι προϊόντων για ιδιωτικι οικιακι κατανάλωςθ,
ανεξάρτθτα του μεγζκουσ του ηωικοφ κεφαλαίου. Εξαιροφνται οι μεταφορείσ και οι εγκαταςτάςεισ των
ςθμείων ςτάςθσ και των ςφαγείων.

2. ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Σα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ κάκε καταχωρθμζνθσ εκμετάλλευςθσ τθροφνται ςτθν ΚΒΔ τουλάχιςτον τρία
ζτθ μετά τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ.
Ο κάκε κάτοχοσ υποχρεοφται:

 να γνωςτοποιεί άμεςα και χωρίσ κακυςτζρθςθ (το αργότερο εντόσ επτά θμερϊν) ςτθν οικεία
κτθνιατρικι αρχι τισ τυχόν μεταβολζσ που αφοροφν οποιοδιποτε από τα επιμζρουσ ςτοιχεία με
τα οποία ζχει αρχικά καταχωρθκεί θ εκμετάλλευςι του, με τθν κατάκεςθ ςχετικισ διλωςθσ,
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 2,

1

Οι διατάξεισ τθσ αρικ. 263493/27.07.2004 (ΦΕΚ Β’1253) ΚΤΑ, περί «ςιμανςθσ και καταγραφισ των αιγοπροβάτων» είναι
ςυμπλθρωματικζσ του ΠΔ 242/2005 (ΦΕΚ Α’ 291) περί «υγειονομικϊν όρων εμπορίασ των αιγοπροβάτων»
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 να κοινοποιεί άμεςα και χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν οικεία κτθνιατρικι αρχι τθ διακοπι λειτουργίασ
τθσ εκμετάλλευςισ του, εφόςον παφει να διατθρεί ηωικό κεφάλαιο, με τθν κατάκεςθ ςχετικισ
διλωςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 2.
Σο ςχετικό ζντυπο υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ για το ακριβζσ των περιεχομζνων.

Ε.ΙΙ Αναγνϊριςθ (ςιμανςθ) των ηϊων

Όλα τα αιγοπρόβατα ςθμαίνονται κατάλλθλα με τα εγκεκριμζνα μζςα ςιμανςθσ που
προβλζπει θ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία. Τπεφκυνοσ για τθ ςωςτι ςιμανςθ των
ηϊων είναι ο κάτοχόσ τουσ.
Σα χρθςιμοποιοφμενα μζςα ςιμανςθσ είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα ϊςτε να
παραμζνουν ςτα ηϊα χωρίσ να είναι επιβλαβι γι’ αυτά και να μποροφν να αφαιροφνται
εφκολα από τθν τροφικι αλυςίδα.

1. ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Θ εκνικι νομοκεςία προβλζπει τθ χριςθ ςυμβατικϊν και θλεκτρονικϊν μζςων για τθ ςιμανςθ των
αιγοπροβάτων:

Συμβατικό ενϊτιο τφπου 1

ςχιμα Α

Ι

ςχιμα Β

Α
Α

Ι
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300587:
0008:

Κωδικόσ χϊρασ
Κωδικόσ ΠΕ
Κωδικόσ αρικμόσ
εκμετάλλευςθσ

Ατομικόσ αρικμόσ
ςιμανςθσ

Ατομικόσ αρικμόσ
ςιμανςθσ

EL:
73:

Αφξων αρικμόσ ηϊου

EL:
01:
300001:
0007:

Κωδικόσ χϊρασ
Κωδικόσ ΠΕ
Κωδικόσ αρικμόσ
εκμετάλλευςθσ
Αφξων αρικμόσ ηϊου

Σο κάκε ςυμβατικό ενϊτιο τφπου 1 φζρει τυπωμζνο τον κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ του ηϊου
που ζχει τθ μορφι: π.χ. EL733005870008 ι EL013000010007.

Συμβατικό ενϊτιο τφπου 2

Σο ενϊτιο τφπου 2 φζρει τυπωμζνθ τθν θμερομθνία τφπωςισ
του και τον κωδικό αρικμό τθσ εκμετάλλευςθσ, π.χ.
EL01300001.

Ι

Κωδικόσ
εκμετάλλευςθσ
(παρτίδασ)

Α
EL:
01:
300001:
12/2013:

Κωδικόσ χϊρασ
Κωδικόσ ΠΕ
Κωδικόσ αρικμόσ
εκμετάλλευςθσ
θμερομθνία τφπωςθσ
(μμ/εεεε)

Ηλεκτρονικόσ ενδοςτομαχικόσ βϊλοσ

Τφίςτανται 3 είδθ θλεκτρονικϊν ενδοςτομαχικϊν βϊλων,
ανάλογα με το βάροσ τουσ: βϊλοσ ≈ 20 γρ., βϊλοσ ≈ 50 γρ.,
βϊλοσ ≈ 75 γρ. Ο κάκε ενδοςτομαχικόσ βϊλοσ φζρει
πομποδζκτθ με θλεκτρονικά κωδικοποιθμζνο τον κωδικό
αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ, που ζχει τθ μορφι: π.χ. ….300 0
23 00425 0050, όπου:
Κωδικόσ ΠΕ: 23, Κωδικόσ αρικμόσ εκμετάλλευςθσ χωρίσ το
πρόκεμα 3: 00425, Αφξων αρικμόσ ηϊου: 0050
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Ηλεκτρονικό ενϊτιο

Ατομικόσ
αρικμόσ
ςιμανςθσ

Ι

EL:
01:
300001:
0005:

Α

Σο κάκε θλεκτρονικό ενϊτιο φζρει ςτθν επιφάνειά του
τυπωμζνο τον κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ του ηϊου,
που ζχει τθ μορφι: π.χ. EL013000010005. Επίςθσ, φζρει
πομποδζκτθ με θλεκτρονικά κωδικοποιθμζνο τον αντίςτοιχο
αρικμό, που ζχει τθ μορφι: π.χ. …..300 0 01 00001 0005.

Κωδικόσ χϊρασ
Κωδικόσ ΠΕ
Κωδικόσ αρικμόσ
εκμετάλλευςθσ
Αφξων αρικμόσ ηϊου

Ζωσ ςιμερα ζχουν εγκρικεί και διατίκενται ςτθν κυκλοφορία ςτθν ελλθνικι αγορά πολλά και
διαφορετικά μζςα ςιμανςθσ, από τα οποία ο εκάςτοτε κάτοχοσ καλείται να επιλζξει για χριςθ ςτα ηϊα
τθσ εκμετάλλευςισ του. χετικζσ πλθροφορίεσ (είδθ και τφποι μζςων ςιμανςθσ, ςτοιχεία εταιριϊν που
είναι υπεφκυνεσ για τθν κυκλοφορία τουσ) βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτον ιςτότοπο του ΤΠΑΑΣ (θλ.
διεφκυνςθ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/shmansh-booei-aigo-xoiron).

ΤΜΒΑΣΚΚΑ ΜΕΑ ΗΜΑΝΗ
ΕΝΩΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 (ςχιμα Α)
8
8
ΕΝΩΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 (ςχιμα Β)
9
ΕΝΩΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2

ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΑ ΜΕΑ ΗΜΑΝΗ
ΣΟΜΑΧΙΚΟ ΒΩΛΟ 20 γραμ.
ΣΟΜΑΧΙΚΟ ΒΩΛΟ 50 γραμ.
ΣΟΜΑΧΙΚΟ ΒΩΛΟ 75 γραμ.
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΝΩΣΙΟ

5
7
5
9

(Ενθμζρωςθ: Δεκ. 2014)

2. ΤΟΡΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Θ εκνικι νομοκεςία προβλζπει τισ μεκόδουσ ςιμανςθσ των αιγοπροβάτων ανάλογα με τθν προζλευςι
τουσ, θλικία τουσ, το ςκοπό των μετακινιςεϊν τουσ και άλλουσ λόγουσ που εξυπθρετοφν το ζργο των
αρμόδιων κτθνιατρικϊν αρχϊν.
Πιο αναλυτικά, κάκε κάτοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςτθ ςιμανςθ των ηϊων του εντόσ προκεςμίασ
6 μθνϊν από τθ γζννθςι τουσ και ςε κάκε περίπτωςθ πριν εγκαταλείψουν τθν εκμετάλλευςι τουσ,
όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα 3 και παρατίκεται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα:
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Αριςτερό αυτί

Δεξί αυτί ι
προςτόμαχοσ

Θλικίασ μεγαλφτερθσ των 6 μθνϊν, που
γεννικθκαν μετά τθν 31.12.2009

υμβατικό ενϊτιο
τφπου 1
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)

Θλεκτρονικό ενϊτιο
ι ενδοςτομαχικόσ
βϊλοσ
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)

Β.

Γεννθμζνα πριν τθν 31.12.2009 *

υμβατικό ενϊτιο
τφπου 1
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)

υμβατικό ενϊτιο
τφπου 1
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)

Γ.

Θλικίασ μικρότερθσ των 6 μθνϊν που
οδθγοφνται απ’ ευκείασ από τθν
εκμετάλλευςθ ςτο ςφαγείο *

υμβατικό ενϊτιο
τφπου 2
(κωδ. αρικμ.
εκμετάλλευςθσ)

Κατθγορίεσ αιγοπροβάτων

Α.

Δ.

Ε.

Θλικίασ μικρότερθσ των 6 μθνϊν (α) που
πωλοφνται ςε άλλθ εκμετάλλευςθ με
ςκοπό τθν πάχυνςθ ι τθν αναπαραγωγι,
(β) ςτα οποία διενεργείται αιματολθψία
ι εμβολιαςμόσ, ςτο πλαίςιο
υγειονομικϊν προγραμμάτων
επιτιρθςθσ ι εξάλειψθσ επιηωοτίασ *
Προερχόμενα από άλλα κράτθ μζλθ

ΣΤ.

Ειςαγόμενα από Σρίτθ χϊρα που δεν
οδθγοφνται απ’ ευκείασ ςτο ςφαγείο ι
δε ςφάηονται εντόσ 5 θμζρων από τθν
είςοδο ςτθ χϊρα

Ζ.

Ηϊα με ανατομικζσ δυςμορφίεσ αυτιϊν
**

Η.

Ηϊα κάκε κατθγορίασ (εκτόσ τθσ Γ)που
ζχουν χάςει ζνα ιδθ τοποκετθμζνο μζςο
ςιμανςθσ

υμβατικό ενϊτιο
τφπου 1
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)

Ρεριοριςμοί

Αποκλειςμόσ από ενδοκοινοτικό
εμπόριο ι εξαγωγι ςε τρίτθ χϊρα.

Αποκλειςμόσ από ενδοκοινοτικό
εμπόριο ι εξαγωγι ςε τρίτθ χϊρα.

υμβατικό ενϊτιο
τφπου 1
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)

Αποκλειςμόσ από ενδοκοινοτικό
εμπόριο ι εξαγωγι ςε τρίτθ χϊρα.
Εάν παραμείνουν ςτθν εκτροφι
γζννθςθσ ι προοριςμοφ πζραν τθσ
θλικίασ των 6 μθνϊν, ςθμαίνονται
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ Α.

Διατθροφν τθν αρχικι ςιμανςι τουσ
Θλεκτρονικό ενϊτιο
ι ενδοςτομαχικόσ
βϊλοσ
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)
Ενδοςτομαχικόσ
βϊλοσ
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)
Κατά περίπτωςθ, μζςο ςιμανςθσ
αντικατάςταςθσ που φζρει
τυπωμζνεσ/κωδικοποιθμζνεσ τισ ίδιεσ
πλθροφορίεσ με το απολεςκζν

υμβατικό ενϊτιο
τφπου 1
(ατομικόσ κωδ.
αρικμ.)

Αντιςτοίχθςθ του ελλθνικοφ
ατομικοφ κωδικοφ αρικμοφ με τθν
αρχικι ςιμανςθ ςτο μθτρϊο τθσ
εκμετάλλευςθσ.
Αποκλειςμόσ από ενδοκοινοτικό
εμπόριο ι εξαγωγι ςε τρίτθ χϊρα.
Δεν μποροφν να μετακινθκοφν ςε
άλλθ εκμετάλλευςθ.

* Σα ηϊα που περιγράφονται ςτισ περιπτϊςεισ Β, Γ και Δ είναι δυνατό, εάν το επικυμεί ο κάτοχοσ, να ςθμαίνονται
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ Α. Ειδικότερα για τα ηϊα των περιπτϊςεων Β και Δ χρθςιμοποιοφνται θλεκτρονικά μζςα
προσ αντικατάςταςθ των ιδθ χρθςιμοποιοφμενων ςυμβατικϊν ενωτίων τφπου 1 που φζρουν ςτο δεξί αυτί τουσ.
** Θα πρζπει να τεκμθριϊνεται εξατομικευμζνα θ αδυναμία τοποκζτθςθσ ενωτίων (ςυμβατικϊν ι θλεκτρονικϊν) ςτα
αυτιά του κάκε ηϊου.

Οι μεταφορείσ, οι υπεφκυνοι των ςθμείων ςτάςθσ και των ςφαγειοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων, ωσ
προςωρινοί κάτοχοι οφείλουν να διαςφαλίηουν ότι τα ηϊα που παραλαμβάνουν και/ι μεταφζρουν
είναι κατάλλθλα ςθμαςμζνα.

15

3. ΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Τοποκζτθςθ ενωτίων (ςυμβατικϊν τφπου 1 ι θλεκτρονικϊν)
Σα ςυχνότερα προβλιματα που ςχετίηονται με τθ χριςθ των ενωτίων είναι θ μόλυνςθ (φλεγμονι), θ
μυίαςθ και θ παραμόρφωςθ του πτερυγίου του αυτιοφ.

Περιςτατικά φλεγμονισ πτερυγίου του αυτιοφ μετά τθν τοποκζτθςθ ενωτίου

Για τθν πρόλθψθ αυτϊν των προβλθμάτων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα:

-

θ τοποκζτθςθ των ενωτίων αποφεφγεται κατά τισ κερμζσ και υγρζσ περιόδουσ του χρόνου

-

το προσ ςιμανςθ ηϊο πρζπει να είναι κατάλλθλα ακινθτοποιθμζνο και το πτερφγιο του αυτιοφ
πρζπει να είναι κακαρό και ςτεγνό

-

χρθςιμοποιείται πάντα εξοπλιςμόσ κατάλλθλα ςυντθρθμζνοσ
και θ προτεινόμενθ από τον καταςκευαςτι ι προμθκευτι των
ενωτίων τανάλια εφαρμογισ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
ακριβισ ευκυγράμμιςθ του αρςενικοφ και κθλυκοφ μζρουσ
του ενωτίου και θ άμεςθ διάτρθςθ του πτερυγίου και να
αποφεφγεται θ πρόκλθςθ περιττοφ πόνου και ταλαιπωρίασ
του ηϊου.

κατά τθν τοποκζτθςθ των ενωτίων τθροφνται ςχολαςτικά οι ςυνικεισ ςυνκικεσ υγιεινισ
προτιμάται θ διαδικαςία να διενεργείται υπό ςυνκικεσ φυςικοφ φωτιςμοφ
αποφεφγεται θ τοποκζτθςθ ενωτίου ςε πτερφγιο αυτιοφ που φζρει ςτθν επιφάνειά του ενεργζσ
τραυματικζσ ι φλεγμονϊδεισ αλλοιϊςεισ (ςυμβουλευτείτε τον κτθνίατρό ςασ και προχωριςτε ςτθ
διαδικαςία αφοφ ιακοφν και επουλωκοφν οι αλλοιϊςεισ)

Χ

-

το ενϊτιο τοποκετείται προσ τθν κεφαλι του ηϊου, ςτο 1/3 τθσ απόςταςθσ από τθ ρίηα ζωσ τθν
κορυφι του πτερυγίου του αυτιοφ (πιο κοντά ςτθ ρίηα
του αυτιοφ το πτερφγιο είναι πιο παχφ και μπορεί να
προκλθκοφν παραμορφϊςεισ και μολφνεισ, ενϊ πιο
κοντά ςτθν κορυφι το πτερφγιο είναι μαλακότερο και
λεπτότερο με αποτζλεςμα να ςχίηεται ευκολότερα και να
Χ
χάνεται το ενϊτιο)

-

το ενϊτιο τοποκετείται ςτο μζςο περίπου του φψουσ
του πτερυγίου του αυτιοφ, μεταξφ των μεγάλων αγγείων που το διατρζχουν και που είναι εφκολα
ψθλαφιςιμα (θ τρϊςθ των μεγάλων αγγείων του πτερυγίου του αυτιοφ προκαλεί αιμορραγίεσ,
προςζλκυςθ εντόμων και επιβράδυνςθ τθσ εποφλωςθσ του τραφματοσ)
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-

αποφεφγεται θ τοποκζτθςθ του ενωτίου επάνω ςτισ χόνδρινεσ νευρϊςεισ που διατρζχουν το
πτερφγιο του αυτιοφ (θ τρϊςθ τουσ, ιδιαίτερα ςε νεαρι θλικία, μπορεί να προκαλζςει τθν
παραμόρφωςθ του αυτιοφ)

-

κατά προτίμθςθ, το κθλυκό μζροσ του ενωτίου τοποκετείται ςτθν εςωτερικι επιφάνεια του
πτερυγίου του αυτιοφ

-

μετά τθν τοποκζτθςθ τα δφο μζρθ του ενωτίου περιςτρζφονται κατά 360 ο για να χαλαρϊςει ο
μθχανιςμόσ ενκυλάκωςισ τουσ, να απομακρυνκοφν μεταξφ τουσ (9-10 mm) και να εξαςφαλιςτεί ο
καλφτεροσ αεριςμόσ τθσ περιοχισ ςτο ςθμείο τοποκζτθςθσ

-

ςυςτινεται θ τοπικι χριςθ διαλφματοσ αντιςθπτικοφ ι/και απωκθτικοφ εντόμων, με τθ μορφι
αεροςόλθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ και ο κακθμερινόσ ζλεγχοσ των ηϊων για μία
εβδομάδα.

Τοποκζτθςθ ενδοςτομαχικϊν βϊλων
Οι ςυχνότερεσ επιπλοκζσ που προκαλοφνται κατά τθν απόπειρα τοποκζτθςθσ του ενδοςτομαχικοφ
βϊλου είναι ο τραυματιςμόσ του ςτοματοφάρυγγα (θ ςτοματικι κοιλότθτα ςτο φψοσ του τελευταίου
τρίτου τθσ γλϊςςασ) και θ ζμφραξθ τθσ αναπνευςτικισ οδοφ (πρόκλθςθ αςφυξίασ).
Οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι τθσ μεκόδου τοποκζτθςθσ του ενδοςτομαχικοφ βϊλου βρίςκονται
αναρτθμζνεσ ςτον ιςτότοπο του ΤΠΑΑΣ
(θλ. διεφκυνςθ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/473simasnikatagrafiaigoprobaton ) και παρατίκενται ςυνοπτικά ςτο Ραράρτθμα 4.

Ε.ΙΙΙ Ρρομικεια μζςων ςιμανςθσ

Ο κάκε κάτοχοσ οφείλει να προμθκεφεται με δικι του δαπάνθ και να τοποκετεί ςτα ηϊα
του μζςα ςιμανςθσ που είναι εγκεκριμζνα.
Για το λόγο αυτό απευκφνεται ςτθν οικεία κτθνιατρικι αρχι.

1. ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΡΙΚΥΩΣΗ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ο κάτοχοσ ι ο υπεφκυνοσ τθσ εκμετάλλευςθσ ενθμερϊνει τθν οικεία κτθνιατρικι αρχι για τθν
ποςότθτα, το είδοσ, τον τφπο των μζςων ςιμανςθσ που πρόκειται να προμθκευτεί και τισ πλθροφορίεσ
που αυτά κα φζρουν.
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Σα ςτοιχεία τθσ παραγγελίασ καταχωροφνται ςτθν ΚΒΔ και ο ενδιαφερόμενοσ παραλαμβάνει
ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο «Διλωςθ-αίτθςθ για ζγκριςθ αγοράσ μζςων ςιμανςθσ αιγοπροβάτων» που
υπογράφεται από τον ίδιο και από τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ οικείασ κτθνιατρικισ αρχισ.
Σο εν λόγω ζντυπο αποτελεί αποδεικτικό τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ αγοράσ μζςων ςιμανςθσ και
αποςτζλλεται για εκτζλεςθ από τον κάτοχο, με ευκφνθ του, ςε προμθκευτι τθσ επιλογισ του.
Από τθν 27-2-2015 το εν λόγω ζντυπο:

-

Ζχει το μορφότυπο που παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα 5 και όλεσ οι αναγραφόμενεσ ςε αυτό
πλθροφορίεσ προεκτυπϊνονται από τθν ΚΒΔ. ε διαφορετικι περίπτωςθ ακυρϊνεται θ ιςχφσ του.

-

Αποτελεί δθμόςιο ζγγραφο και δεν επιτρζπεται θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο παραποίθςι του.

-

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άπαξ για τθν εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ. Θ αναπαραγωγι του και θ
αποςτολι ςε περιςςότερουσ του ενόσ προμθκευτζσ μζςων ςιμανςθσ δεν επιτρζπεται.

Όςον αφορά τα μζςα ςιμανςθσ αντικατάςταςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ που αιτείται ςχετικά πρζπει να
τεκμθριϊνει τθν προθγοφμενθ κατοχι των ηϊων που ζφεραν τουσ ατομικοφσ αρικμοφσ ςιμανςθσ που
αντιςτοιχοφν ςτα αιτοφμενα μζςα ςιμανςθσ και να παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τον αρικμό τθσ
επανζκδοςθσ (αρικμόσ επαναςιμανςθσ) κάκε ενόσ από αυτά.
ε προμικεια μζςων ςιμανςθσ (αντικατάςταςθσ ι μθ) δεν μποροφν να προβοφν οι μεταφορείσ, οι
υπεφκυνοι των ςθμείων ςτάςθσ και των ςφαγειοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων.
Για τον ζλεγχο των παραπάνω οι οικείεσ κτθνιατρικζσ αρχζσ και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΤΠΑΑΣ
είναι δυνατό:

-

να προβαίνουν ςε διαςταυρωτικό ζλεγχο των ιδθ καταχωρθμζνων ςτθν ΚΒΔ παραγγελιϊν μζςων
ςιμανςθσ και ςε διοικθτικό ζλεγχο του «Μθτρϊου εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» (βλζπε Ε.IV) και
όλων των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν εγγράφων που υποςτθρίηουν τισ καταχωριςεισ ςε αυτό,
ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ εκμεταλλεφςεων που διαπιςτϊνονται παραγγελίεσ μεγάλου αρικμοφ
μζςων ςιμανςθσ αντικατάςταςθσ,

-

να διενεργοφν διαςταυρωτικοφσ ελζγχουσ ςτουσ προμθκευτζσ μζςων ςιμανςθσ ςχετικά με τισ
εκτελεςκζντεσ από αυτοφσ παραγγελίεσ.

2. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΡΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ο κάκε κάτοχοσ μπορεί να προβλζψει τθν προμικεια μζςων ςιμανςθσ, ϊςτε να υπάρχει παρόν ςτθν
εκμετάλλευςι του απόκεμα προσ χριςθ, το περιςςότερο για ζνα ζτοσ.
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Κατά γενικό κανόνα, οι παραγγελκζντεσ κωδικοί αρικμοί ατομικισ ςιμανςθσ μζςα ςε ζνα ζτοσ δεν
μπορεί να ξεπερνοφν ςε αρικμό το 25% του αρικμοφ των ηϊων άνω του ζτουσ που καταγράφθκαν
ςτθν πιο πρόςφατθ κοινοποιθκείςα απογραφι του ηωικοφ κεφαλαίου
τθσ εκμετάλλευςθσ (βλζπε Ε.IV). ε κάκε άλλθ περίπτωςθ πρζπει να
τεκμθριϊνεται ςτισ οικείεσ κτθνιατρικζσ αρχζσ θ ανάγκθ προμικειασ
μεγαλφτερου αρικμοφ.
Ομοίωσ, ο αρικμόσ των παραγγελκζντων μζςα ςε ζνα ζτοσ ενωτίων
τφπου 2 δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να ξεπερνά το διπλάςιο (x2)
του αρικμοφ των ηϊων άνω του ζτουσ που καταγράφθκαν ςτθν πιο
πρόςφατθ κοινοποιθκείςα απογραφι του ηωικοφ κεφαλαίου τθσ εκμετάλλευςθσ.
ε κάκε περίπτωςθ, θ παραγγελία μεγάλου αρικμοφ μζςων ςιμανςθσ που δε ςυνάδει με το μζγεκοσ
του ηωικοφ κεφαλαίου που χειρίηεται ο κάτοχοσ, κζτει τθν εκμετάλλευςι του ςε προτεραιότθτα, κατά
τθν εκτζλεςθ τθσ ανάλυςθσ κινδφνου τθσ ΚΒΔ, για τθ διενζργεια διοικθτικοφ ι επιτόπιου ελζγχου.
Σα μζςα ςιμανςθσ αντικατάςταςθσ δε ςυμπεριλαμβάνονται ςτο προαναφερόμενο απόκεμα που
δφναται ο κάκε κάτοχοσ να διαχειρίηεται. Θ παραγγελία τουσ γίνεται πάντα «εκ των υςτζρων» και
άμεςα μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ απϊλειασ των αρχικά τοποκετθμζνων μζςων ςιμανςθσ.

Ε.ΙV Τιρθςθ μθτρϊου εκμετάλλευςθσ

Όλοι οι κάτοχοι αιγοπροβάτων, εκτόσ εάν πρόκειται για μεταφορείσ, υπεφκυνουσ
ςθμείων ςτάςθσ και ςφαγειοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων (προςωρινοί κάτοχοι), οφείλουν
να διατθροφν επίκαιρεσ τισ πλθροφορίεσ για τα ηϊα που διιλκαν ι είναι παρόντα ςτισ
εκμεταλλεφςεισ
τουσ,
τθρϊντασ
ενθμερωμζνο
«Μθτρϊο
εκμετάλλευςθσ
αιγοπροβάτων».

1. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΤΩΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ
Σο μορφότυπο του νζου τφπου «Μθτρϊου εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» βρίςκεται διακζςιμο ςτον
ιςτότοπο του ΤΠΑΑΣ (θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animalproduction/sheep-and-goats/473-simasnikatagrafiaigoprobaton ). Περιλαμβάνει τα εξισ μζρθ:

-

Μζροσ Α’ (γενικά ςτοιχεία εκμετάλλευςθσ)
Μζροσ Β’ (απογραφζσ)

19

-

Μζροσ Γ’ (μεταβολζσ ηωικοφ πλθκυςμοφ χωρίσ κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ)
Μζροσ Δ’ (αντικαταςτάςεισ μζςων ςιμανςθσ)
Μζροσ Ε’ (καταγραφι-μεταβολζσ ηωικοφ πλθκυςμοφ με κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ)

Πιο αναλυτικά, το «Μθτρϊο εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» τθρείται ενθμερωμζνο με τα ςτοιχεία που
αφοροφν τουλάχιςτον ςτα ακόλουκα:

 Σα

γενικά ςτοιχεία τθσ εκμετάλλευςθσ (κωδικόσ αρικμόσ εκμετάλλευςθσ, επωνυμία ι
ονοματεπϊνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΣ του κατόχου ι του υπεφκυνου τθσ εκμετάλλευςθσ, τα ςτοιχεία τθσ
ακριβοφσ διεφκυνςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ και του κατόχου ι του υπευκφνου τθσ εκμετάλλευςθσ,
τισ τυχόν ςυςτεγαηόμενεσ εκμεταλλεφςεισ, τθν κατάςταςθ ςταβλιςμοφ και τθν παραγωγικι
κατεφκυνςθ των ηϊων).

 Σα

αποτελζςματα των αναλυτικϊν κατά είδοσ και κατθγορία ηϊων απογραφϊν του ηωικοφ
κεφαλαίου τθσ εκμετάλλευςθσ.

 Για

τα ηϊα που εγκαταλείπουν τθν εκμετάλλευςθ, το όνομα του μεταφορζα και τον αρικμό
κυκλοφορίασ του μζρουσ του μεταφορικοφ μζςου που περιζχει τα ηϊα, τον κωδικό αρικμό και το
όνομα και τθ διεφκυνςθ τθσ εκμετάλλευςθσ προοριςμοφ, ι για τα ηϊα που μεταφζρονται ςε
ςφαγείο , τον κωδικό αναγνϊριςθσ του ςφαγείου κακϊσ και τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ.

 Για τα ηϊα που ειςζρχονται ςτθν εκμετάλλευςθ, τον κωδικό αναγνϊριςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ
καταγωγισ και τθν θμερομθνία άφιξισ τουσ.

 Ειδικά για κάκε ηϊο που γεννικθκε μετά τθν 31.12.2009, τον κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ,
ςτθν εκμετάλλευςθ όπου γεννικθκε το ηϊο, το ζτοσ γζννθςθσ και τθν θμερομθνία ςιμανςθσ, το
μινα και το ζτοσ κανάτου του ηϊου ςτθν εκμετάλλευςθ, τθ φυλι και το γονότυπο, εάν είναι
γνωςτά.

 Ειδικά για τα ηϊα που γεννιοφνται ςτθν εκμετάλλευςθ και δεν αναγνωρίηονται με κωδικό αρικμό
ατομικισ ςιμανςθσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ καταχωροφνται για κάκε παρτίδα αυτϊν.

 Πλθροφορίεσ για τυχόν αντικαταςτάςεισ των μζςων ςιμανςθσ.
Θ οικεία κτθνιατρικι αρχι, εάν κρικεί ςκόπιμο και πρακτικά ωφζλιμο για τθν αποτελεςματικότερθ
διαχείριςθ του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ και καταγραφισ, είναι δυνατό να αποφαςίςει τθ ςυμπερίλθψθ
επιπλζον πλθροφοριϊν (π.χ. παραγγελίεσ και απόκεμα μζςων ςιμανςθσ) ςε διακριτό και
ςυγκεκριμζνο ςθμείο του μθτρϊου, ενθμερϊνοντασ τουσ κατόχουσ αιγοπροβάτων ςτθν περιοχι
ευκφνθσ τθσ.

2. ΤΟΡΟΣ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ
το Ραράρτθμα 6 παρατίκενται λεπτομερείσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν ορκι ενθμζρωςθ του νζου τφπου
«Μθτρϊου εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» που ιςχφει από το 2012.
ε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των ςελίδων οποιουδιποτε μζρουσ του εντφπου του μθτρϊου, ο κάτοχοσ
οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα τθν οικεία κτθνιατρικι αρχι. τον κάτοχο χορθγείται νζο ζντυπο που
τθρείται από κοινοφ με το/τα αρχικά, αποτελϊντασ από κοινοφ και κατά ενιαίο τρόπο το «Μθτρϊο
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εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» ι εκτυπϊνονται και χορθγοφνται κεωρθμζνεσ επιπλζον ςελίδεσ που
προςαρμόηονται ςτο εξαντλθμζνο μζροσ του εντφπου, εάν αυτό κεωρθκεί πρακτικά ςκόπιμο.
θμειϊνεται ότι οι κάτοχοι:

-

που εξακολουκοφν να διατθροφν ηϊα που γεννικθκαν πριν τθν 31.12.2009 («ιςτορικά ηϊα»)
οφείλουν να κρατοφν ενθμερωμζνο και το παλαιοφ τφπου μθτρϊο ςχετικά με τισ πλθροφορίεσ που
αφοροφν τα εν λόγω ηϊα, εωςότου αυτά εκλείψουν από τθν εκμετάλλευςι τουσ ι εναλλακτικά
ζχουν τθ δυνατότθτα να μεταγράψουν τα εν λόγω ηϊα, καταγράφοντασ τα ατομικά ςτο Μζροσ Ε’ του
νζου τφπου μθτρϊου εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων,

-

ςε περίπτωςθ αγνοοφμενων ηϊων (εκμεταλλεφςεισ εκτατικισ ι θμιεκτατικισ εκτροφισ) ι ηϊων που
ζχουν κλαπεί, οφείλουν να υποβάλλουν άμεςα ςχετικι διλωςθ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ,
καταγράφοντασ λεπτομερϊσ ςε αυτιν τα ατομικά ςτοιχεία αναγνϊριςθσ των παραπάνω ηϊων και να
ςυμπλθρϊνουν κατάλλθλα τα αντίςτοιχα πεδία του μθτρϊου τθσ εκμετάλλευςθσ (ωσ αιτιολογία
εξόδου από τθν εκμετάλλευςθ).

3. ΑΡΟΓΑΦΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Ο κάκε κάτοχοσ προβαίνει ςτθν απογραφι των ηϊων τθσ εκμετάλλευςισ του, όποτε αυτό κρίνεται
απαραίτθτο από τισ κτθνιατρικζσ αρχζσ και οπωςδιποτε μία φορά το χρόνο, ςτο διάςτθμα των μθνϊν
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. Μετά από κάκε απογραφι και εντόσ προκεςμίασ 30 θμερϊν από
τθ διενζργειά τθσ, που πάντωσ δεν ξεπερνά τθν 15θ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ, ο κάτοχοσ οφείλει να
ενθμερϊςει τα ςχετικά πεδία του «Μθτρϊου τθσ εκμετάλλευςθσ» και να διαβιβάςει (κοινοποιιςει) τα
ςτοιχεία τθσ απογραφισ ςτθν οικεία κτθνιατρικι αρχι1, με τθν προςκόμιςθ του «Μθτρϊου
εκμετάλλευςθσ», για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν ΚΒΔ.

Θ υποχρζωςθ διενζργειασ απογραφισ και κοινοποίθςθσ των απογραφικϊν ςτοιχείων ιςχφει για το
ςφνολο των κατόχων που κατά το ζτοσ αναφοράσ δεν ζχουν δθλϊςει εγγράφωσ τθ διακοπι
λειτουργίασ τθσ εκμετάλλευςισ τουσ, ακόμθ κι αν το ηωικό κεφάλαιο τθσ εκμετάλλευςθσ κατά τθν εν
λόγω περίοδο είναι μθδενικό.

Θ θμερομθνία απογραφισ δε κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να ςυγχζεται με τθν θμερομθνία
κοινοποίθςισ τθσ ςτθν οικεία κτθνιατρικι αρχι ι τθν θμερομθνία καταχϊρθςισ τθσ ςτθν ΚΒΔ. Ενϊ θ
περίοδοσ διενζργειασ τθσ απογραφισ εκτείνεται ςε διάςτθμα ενάμιςθ (1 1/2) μινα (1θ Νοεμβρίου-15θ
Δεκεμβρίου), εντοφτοισ θ περίοδοσ κοινοποίθςισ τθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν υπερβαίνει τον ζνα (1)

1

Από τθν 1θ Νοεμβρίου 2015, θ ετιςια απογραφι του ηωικοφ κεφαλαίου μιασ εκμετάλλευςθσ κα είναι δυνατό
να κοινοποιείται εναλλακτικά από τον κάτοχο θλεκτρονικά, μζςω τθσ αντίςτοιχθσ ψθφιακισ υπθρεςίασ του
ΤΠΑΑΣ.
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μινα και περιορίηεται ςε διάρκεια όςο μεταγενζςτερα ο κάτοχοσ προβαίνει ςε αυτιν (κεωρθτικά θ πιο
κακυςτερθμζνθ απογραφι μπορεί να διενεργθκεί τθ 15θ Δεκεμβρίου, ωςτόςο ο κάτοχοσ οφείλει να
τθν κοινοποιιςει αυκθμερόν ςτθν οικεία κτθνιατρικι αρχι).

4. ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΜΗΤΩΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΧΕΙΟΥ ΕΓΓΑΦΩΝ
Σο μθτρϊο διατθρείται με ευκφνθ του κατόχου ι του υπευκφνου και φυλάςςεται ςε αςφαλζσ ςθμείο
εντόσ τθσ εκμετάλλευςθσ. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. εκμεταλλεφςεισ εκτατικισ μορφισ) μπορεί να
διατθρείται εκτόσ τθσ εκμετάλλευςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι είναι δυνατό να προςκομιςτεί ςτθν
εκμετάλλευςθ, εφόςον ηθτθκεί, εντόσ χρονικισ περιόδου που δεν ξεπερνά τθν μία ϊρα. ε κάκε
περίπτωςθ διατίκεται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, όποτε αυτό ηθτείται, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των
δραςτθριοτιτων τουσ (ελεγκτικζσ, εποπτικζσ ι άλλθσ φφςθσ).
Σο μθτρϊο φυλάςςεται για χρονικι περίοδο που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν ετϊν από
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ «Διλωςθσ διακοπισ λειτουργίασ ι αλλαγισ ςτοιχείων εκμετάλλευςθσ
αιγοπροβάτων» (βλζπε Ε.Ι.2). Μαηί με το μθτρϊο και για το ίδιο χρονικό διάςτθμα πρζπει να
φυλάςςονται και να υποδεικνφονται, όταν αυτό ηθτθκεί, όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα που
υποςτθρίηουν και τεκμθριϊνουν τισ καταχωριςεισ ςτο μθτρϊο. τα ζγγραφα αυτά περιλαμβάνονται
πρωτότυπα ι αντίγραφα:

-

δθλϊςεων-αιτιςεων για ζγκριςθ αγοράσ μζςων ςιμανςθσ (βλζπε Ε.ΙΙΙ.1),

-

παραςτατικϊν αγοράσ-πϊλθςθσ-ςφαγισ των ηϊων τθσ εκμετάλλευςθσ,

εγγράφων κυκλοφορίασ και δελτίων γνωςτοποίθςθσ μεταβολϊν ηωικοφ κεφαλαίου εκμετάλλευςθσ
αιγοπροβάτων (βλζπε Ε.V),
δθλϊςεων προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ αγνοοφμενων ηϊων ι ηϊων που ζχουν κλαπεί.

Ε.V Κινιςεισ αιγοπροβάτων

Σα αιγοπρόβατα που μετακινοφνται για οποιοδιποτε ςκοπό ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ
(αγορά, πϊλθςθ, ςφαγι) ι/και οποτεδιποτε αλλάηει θ εγκατάςταςθ διαμονισ τουσ
(αλλαγι διαμονισ, μεταβίβαςθ) και πάντα υπό τθν ζννοια κίνθςθσ μεταξφ χωριςτϊν
κωδικϊν αρικμϊν εκμετάλλευςθσ, κακϊσ και τα εποχικά μετακινοφμενα ηϊα,
ςυνοδεφονται από το «Ζγγραφο κυκλοφορίασ-υγειονομικό πιςτοποιθτικό», το μζροσ Α’
του οποίου παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα 7.
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1. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΕΓΓΑΦΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ
ε κάκε προτικζμενθ κίνθςθ ο κάτοχοσ ςυμπλθρϊνει με ευκφνθ του το μζροσ Α’ του εγγράφου
κυκλοφορίασ ςε τρία αντίγραφα, τα οποία υποβάλει ςτθν οικεία κτθνιατρικι αρχι για τθ ςυμπλιρωςθ
των απαραίτθτων υγειονομικϊν πλθροφοριϊν και εγγυιςεων για τα μετακινοφμενα ηϊα.
Ο κάτοχοσ ενθμερϊνει για τθν θμζρα αναχϊρθςθσ των ηϊων και ςυμπλθρϊνει ςτο ζγγραφο
κυκλοφορίασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία. Ειδικότερα για όλα τα μετακινοφμενα ηϊα που φζρουν (με
ςυμβατικά ι θλεκτρονικά μζςα) κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ, τα ατομικά ςτοιχεία αναγνϊριςισ
τουσ καταγράφονται από τον κάτοχο ςτο αντίςτοιχο πεδίο ι, εάν πρόκειται για μεγαλφτερο αρικμό
ηϊων, ςε επιςυναπτόμενθ ςελίδα που υπογράφει και προςαρτά ςτο μζροσ Α’ του εγγράφου
κυκλοφορίασ. Επιςθμαίνεται ότι το μζροσ Α’ του εγγράφου κυκλοφορίασ υπζχει κζςθ αίτθςθσ και
υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθν πλθρότθτα, τθν ορκότθτα και τθν ακρίβεια των αναγραφόμενων
ςτοιχείων.
Ο προοριςμόσ του κάκε αντιγράφου του εγγράφου κυκλοφορίασ είναι ο ακόλουκοσ:

ο

1 αντίγραφο
ο

2 αντίγραφο
ο

3 αντίγραφο

Διαχείριςθ αντιγράφου εγγράφου κυκλοφορίασ για κάκε αιτιολογία κίνθςθσ
Πλεσ οι κινιςεισ (εκτόσ ςφαγισ
Σφαγι
Εποχικι μετακίνθςθ
και εποχικισ μετακίνθςθσ)
αρχείο τθσ οικείασ κτθνιατρικισ
αρχείο τθσ οικείασ κτθνιατρικισ αρχείο τθσ οικείασ κτθνιατρικισ
αρχισ ςτον τόπο προζλευςθσ
αρχισ ςτον τόπο προζλευςθσ
αρχισ (χειμερινι εγκατάςταςθ)
αρχείο τθσ εκμετάλλευςθσ
αρχείο τθσ εκμετάλλευςθσ
αρχείο τθσ εκμετάλλευςθσ
προζλευςθσ (χειμερινι
προζλευςθσ
προζλευςθσ
εγκατάςταςθ)
ςυνοδεφει τα ηϊα,
ςυνοδεφει τα ηϊα και
ςυνοδεφει τα ηϊα, και
παραλαμβάνεται από τον
παραλαμβάνεται από τον
παραδίδεται από τον κάτοχο
υπεφκυνο τθσ ςφαγειοτεχνικισ
κάτοχο ςτθν εκμετάλλευςθ
ςτθν οικεία κτθνιατρικι αρχι
εγκατάςταςθσ και παραδίδεται
προοριςμοφ
(κερινι εγκατάςταςθ)
ςτθν οικεία κτθνιατρικι αρχι

Επιςθμαίνεται ότι:

 ςτθν εκμετάλλευςθ προζλευςθσ και ςτθν εκμετάλλευςθ προοριςμοφ τα ζγγραφα κυκλοφορίασ
τθροφνται ςε αρχείο, με ευκφνθ των κατόχων, ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτο κεφ. Ε.IV.4,

 οι μεταφορείσ, οι υπεφκυνοι των ςθμείων ςτάςθσ και των ςφαγειοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων δεν
επιτρζπεται να παραλαμβάνουν και να μεταφζρουν ηϊα που δεν ςυνοδεφονται από ζγγραφο
κυκλοφορίασ.

2. ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Οι κάτοχοι των εκμεταλλεφςεων που αποςτζλλουν ι παραλαμβάνουν αιγοπρόβατα, ςφμφωνα με τα
παραπάνω, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που εμπλζκονται ςτο ενδοκοινοτικό εμπόριο ι ςτο εμπόριο
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με τρίτεσ χϊρεσ, οφείλουν να ενθμερϊνουν το μθτρϊο τθσ εκμετάλλευςισ τουσ και να γνωςτοποιοφν
ςτισ οικείεσ κτθνιατρικζσ αρχζσ τθ μεταβολι του ηωικοφ κεφαλαίου τουσ, υποβάλλοντασ
ςυμπλθρωμζνο «Δελτίο γνωςτοποίθςθσ μεταβολϊν ηωικοφ κεφαλαίου εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων»
που παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα 8.
Από τθν υποχρζωςθ αυτι εξαιροφνται για τουσ κατόχουσ οι κινιςεισ που αφοροφν τθν εποχικι
μετακίνθςθ των εκμεταλλεφςεων τουσ.
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ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Οι ζλεγχοι των εκμεταλλεφςεων αιγοπροβάτων αποςκοποφν ςτθ διακρίβωςθ του
ποςοςτοφ ςυμμόρφωςθσ των κατόχων και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ του
ςυςτιματοσ ςιμανςθσ και καταγραφισ. Διακρίνονται ςε διοικθτικοφσ και επιτόπιουσ.

ΣΤ.Ι Διοικθτικοί ζλεγχοι

Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται από τθν οικεία κτθνιατρικι αρχι όποτε αυτό κρίνεται ςκόπιμο ςε
προλθπτικι βάςθ ι λόγω αμφιβολιϊν ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ του κατόχου ςτισ υποχρεϊςεισ του ι
ωσ προσ τθν ακρίβεια και τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων που δθλϊνει.
Αφορά κυρίωσ τον ζλεγχο του δθλοφμενου ηωικοφ κεφαλαίου, τθσ ζγκαιρθσ και ζγκυρθσ προμικειασ
μζςων ςιμανςθσ, των καταχωριςεων ςτο μθτρϊο τθσ εκμετάλλευςθσ και των μετακινιςεων ηϊων από
και προσ τθν εκμετάλλευςθ. Για το λόγο αυτό είναι δυνατό να ηθτθκεί από τον κάτοχο θ προςκόμιςθ
του μθτρϊου τθσ εκμετάλλευςθσ και όλων των δικαιολογθτικϊν εγγράφων που υποςτθρίηουν και
τεκμθριϊνουν τισ καταχωριςεισ ςε αυτό (αρχείο τθσ εκμετάλλευςθσ), εντόσ προκεςμίασ που ορίηει θ
αρμόδια αρχι. Σα παραπάνω αντιπαραβάλλονται και διαςταυρϊνονται με τα αρχειοκετθμζνα ςτοιχεία
που τθρεί θ οικεία κτθνιατρικι αρχι ι/και με τισ καταχωρθμζνεσ πλθροφορίεσ ςτθν ΚΒΔ.

ΣΤ.ΙΙ Επιτόπιοι ζλεγχοι

Ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ διενεργείται προλθπτικά ςε εκμεταλλεφςεισ που επιλζγονται από τθν ΚΒΔ (πρζπει
να ελζγχονται ετθςίωσ το 5% των εκμεταλλεφςεων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ κάκε περιφερειακισ
κτθνιατρικισ αρχισ), βάςει κριτθρίων ανάλυςθσ κινδφνου, ι όποτε προκφπτουν αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ
ςυμμόρφωςθ κάποιου κατόχου ςτισ υποχρεϊςεισ του. Ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ μπορεί να διενεργείται είτε
μεμονωμζνα είτε ταυτόχρονα με τθν εφαρμογι των προγραμμάτων εξυγίανςθσ του ηωικοφ κεφαλαίου
είτε ςε ςυνδυαςμό με οποιουςδιποτε άλλουσ ελζγχουσ που προβλζπονται από τθν ενωςιακι ι τθν
εκνικι νομοκεςία.
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Κατά γενικό κανόνα, θ οικεία κτθνιατρικι αρχι προβαίνει ςτον επιτόπιο ζλεγχο χωρίσ προθγοφμενθ
ειδοποίθςθ. Ωςτόςο, όταν κρίνεται απαραίτθτο, μπορεί να εκδίδεται προειδοποιθτικι ανακοίνωςθ, θ
οποία δεν προθγείται του ελζγχου περιςςότερεσ από ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ, εκτόσ από εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ (π.χ. ζλεγχοσ εκμετάλλευςθσ εκτατικισ μορφισ).
ε κάκε περίπτωςθ, ο κάτοχοσ αιγοπροβάτων ςε εκμετάλλευςθ που ελζγχεται, οφείλει:

 να αποδζχεται τον ζλεγχο και να παρζχει όλα τα μζςα για τθ διευκόλυνςθ τθσ διενζργειάσ του,
 να παρζχει ςτουσ ελεγκτζσ το μθτρϊο τθσ εκμετάλλευςθσ και όλα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα που
τθροφνται ςτο αρχείο τθσ εκμετάλλευςθσ,

 να μεριμνά για τθ ςυγκζντρωςθ όλων των ηϊων εντόσ τθσ εκμετάλλευςισ του (ηϊα που ενϊ θ
παρουςία τουσ ςτθν εκμετάλλευςθ τεκμθριϊνεται από το μθτρϊο και τα λοιπά δικαιολογθτικά
ζγγραφα των αρχείων τθσ εκμετάλλευςθσ και τθσ οικείασ κτθνιατρικισ αρχισ, ωςτόςο δεν
εντοπίηονται κατά τον ζλεγχο ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτο χϊρο που οριοκετοφν τθν εκμετάλλευςθ,
κεωροφνται ωσ παρανόμωσ απομακρυςμζνα),

 να λαμβάνει κάκε μζτρο για τθν επιτυχι ςυγκράτθςθ των ηϊων κατά τον ζλεγχο τθσ ταυτότθτάσ
τουσ,

 να ςυνυπογράφει το ζντυπο επιτόπιου ελζγχου, διατυπϊνοντασ αιτιολογθμζνα τισ παρατθριςεισ
του ςε περίπτωςθ που διαφωνεί με τα ευριματα ι/και τα ςυμπεράςματα των ελεγκτϊν (άρνθςθ
ςυνυπογραφισ ιςοδυναμεί με άρνθςθ διενζργειασ του ελζγχου).

Αν κατά τουσ διενεργοφμενουσ διοικθτικοφσ και επιτόπιουσ ελζγχουσ διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ
ςτισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ, επιβάλλονται τα διοικθτικά μζτρα και
οι κυρϊςεισ που παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα 9.
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Ζ. ΣΥΝΟΨΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ
Κάκε κάτοχοσ αιγοπροβάτων υποχρεοφται:

 να

γνωςτοποιεί εγκαίρωσ τθν πρόκεςι του να περιλάβει ςτθν κατοχι του
αιγοπρόβατα, κατακζτοντασ τθν «Αίτθςθ-διλωςθ ζναρξθσ λειτουργίασ
εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» (Ε.Ι.1),

 να

γνωςτοποιεί άμεςα (εντόσ 7 θμερϊν) (α) τισ τυχόν μεταβολζσ που αφοροφν
οποιοδιποτε από τα γενικά ςτοιχεία με τα οποία ζχει αρχικά καταχωρθκεί θ
εκμετάλλευςι του και (β) τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ, κατακζτοντασ τθν
«Διλωςθ διακοπισ λειτουργίασ ι αλλαγισ ςτοιχείων εκμετάλλευςθσ
αιγοπροβάτων» (Ε.Ι.2),



να διατθρεί τα ηϊα που κατζχει κατάλλθλα ςθμαςμζνα, χρθςιμοποιϊντασ
εγκεκριμζνα μζςα ςιμανςθσ (οι μεταφορείσ και οι υπεφκυνοι των ςθμείων ςτάςθσ
και των ςφαγειοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων οφείλουν να παραλαμβάνουν ι/και να
μεταφζρουν ηϊα κατάλλθλα ςθμαςμζνα) (Ε.ΙΙ.2),

 να προβαίνει ςτθν ζγκαιρθ προμικεια μζςων ςιμανςθσ με τθν επικφρωςθ από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ των «Δθλϊςεων-αιτιςεων για ζγκριςθ αγοράσ μζςων ςιμανςθσ»
και να διαχειρίηεται ορκά το απόκεμα μζςων ςιμανςθσ που είναι δυνατό να
διατθρεί ςτθν εκμετάλλευςι του (Ε.ΙΙΙ.1 και Ε.ΙΙΙ.2),

 να

διατθρεί επίκαιρεσ τισ πλθροφορίεσ για τα ηϊα που διιλκαν ι είναι παρόντα
ςτθν εκμετάλλευςι του, τθρϊντασ ενθμερωμζνο «Μθτρϊο εκμετάλλευςθσ
αιγοπροβάτων» (εξαιροφνται οι μεταφορείσ και οι υπεφκυνοι των ςθμείων ςτάςθσ
και των ςφαγειοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων) (Ε.IV.1 και E.IV.2),

 να

φυλάςςει το μθτρϊο εντόσ τθσ εκμετάλλευςθσ μαηί με όλα τα ςχετικά
δικαιολογθτικά ζγγραφα που υποςτθρίηουν και τεκμθριϊνουν τισ καταχωριςεισ ςε
αυτό (αρχείο εκμετάλλευςθσ) (Ε.IV.4),

 να προβαίνει ςτθν ζγκαιρθ διενζργεια και κοινοποίθςθ τθσ ετιςιασ απογραφισ του
ηωικοφ κεφαλαίου του, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα το μθτρϊο τθσ εκμετάλλευςισ
του (Ε.IV.3),
27

 να μεριμνά για τθν ζκδοςθ «Εγγράφου κυκλοφορίασ» πριν από κάκε κίνθςθ (ζξοδο)
των ηϊων από τθν εκμετάλλευςι του (οι μεταφορείσ και οι υπεφκυνοι των ςθμείων
ςτάςθσ και των ςφαγειοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων δεν επιτρζπεται να
παραλαμβάνουν και να μεταφζρουν ηϊα που δεν ςυνοδεφονται από ζγγραφο
κυκλοφορίασ) (Ε.V.1),

 να γνωςτοποιεί ζγκαιρα (εντόσ προκεςμίασ 7 θμερϊν από το ςυμβάν) τθ μεταβολι
του ηωικοφ κεφαλαίου τθσ εκμετάλλευςισ του μετά από τθν είςοδο ι τθν ζξοδο
ηϊων από αυτι, υποβάλλοντασ το «Δελτίο γνωςτοποίθςθσ μεταβολϊν ηωικοφ
κεφαλαίου εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων» (Ε.V.2),

 να

αποδζχεται τθ διενζργεια του διοικθτικοφ και επιτόπιου ελζγχου τθσ
εκμετάλλευςισ του, διευκολφνοντασ το ζργο των ελεγκτϊν και να ςυνυπογράφει τα
αποτελζςματα του ελζγχου, ζχοντασ παράλλθλα τθ δυνατότθτα διατφπωςθσ
παρατθριςεων (Σ.Ι και Σ.ΙΙ).

28

Η. ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3

ΗΜΑΝΗ ΣΩΝ ΑΚΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΙΡΟ 6 ΣΗ ΚΤΑ αριθ. 263493/27.07.2004
Α. Θ ςιμανςθ των αιγοπροβάτων, ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ, γίνεται
αποκλειςτικά με μζςα ςιμανςθσ εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ και ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να
παραμζνουν επί των ηϊων χωρίσ να είναι επιβλαβι για αυτά και να μποροφν εφκολα να αφαιρεκοφν από τθν
τροφικι αλυςίδα.

Β. Όλα τα αιγοπρόβατα που ζχουν γεννθκεί ςε μία εκμετάλλευςθ ςθμαίνονται υποχρεωτικά εντόσ προκεςμίασ
ζξι (6) μθνϊν από τθ γζννθςι τουσ και, ςε κάκε περίπτωςθ, πριν εγκαταλείψουν τθν εκμετάλλευςθ, με τθ χριςθ
ςυμβατικϊν (δφο τφποι ενωτίων – ενϊτια τφπου 1 και ενϊτια τφπου 2) και θλεκτρονικϊν μζςων ςιμανςθσ
(θλεκτρονικοί ςτομαχικοί βϊλοι, θλεκτρονικά ενϊτια), των οποίων οι αναγραφόμενεσ/κωδικοποιθμζνεσ
πλθροφορίεσ, οι προδιαγραφζσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κακορίηονται ςτα Παραρτιματα 1 και 2 τθσ
παροφςασ. Κατά τθν τοποκζτθςθ των μζςων ςιμανςθσ λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα ϊςτε να μθν
προκαλοφνται τραυματιςμοί ι/και μολφνςεισ ςτα ηϊα.

Γ. ε κάκε ηϊο τοποκετείται ζνα ενϊτιο τφπου 1 ςτο αριςτερό αυτί και ζνα θλεκτρονικό μζςο ςιμανςθσ
(θλεκτρονικόσ ςτομαχικόσ βϊλοσ ι θλεκτρονικό ενϊτιο τοποκετθμζνο ςτο δεξί αυτί), το οποίο περιλαμβάνει,
μεταξφ άλλων, τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ με το ενϊτιο τφπου 1.

Δ. Κατ’ εξαίρεςθ από τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. Γ του παρόντοσ, θ ςιμανςθ πραγματοποιείται με τθν
τοποκζτθςθ δφο (2) ενωτίων τφπου 1, ζνα ςτο κάκε αυτί, ςτισ περιπτϊςεισ:
1. ηϊων που ζχουν γεννθκεί πριν από τθν 31.12.2009,
2. ηϊων θλικίασ μικρότερθσ των 6 μθνϊν, όταν πρόκειται να εγκαταλείψουν τθν εκμετάλλευςθ γζννθςισ τουσ
για να πωλθκοφν ςε άλλθ εκμετάλλευςθ με ςκοπό τθν πάχυνςθ ι τθν αναπαραγωγι,
3. ηϊων θλικίασ μικρότερθσ των 6 μθνϊν, όταν πρόκειται να διενεργθκεί αιματολθψία και χρειάηεται να είναι
γνωςτόσ ο ατομικόσ αρικμόσ τουσ,
4. ηϊων θλικίασ μικρότερθσ των 6 μθνϊν, όταν θ εκμετάλλευςθ είναι υπό κακεςτϊσ υγειονομικισ επιτιρθςθσ
και πρζπει άμεςα να ςθμανκοφν όλα τα ηϊα με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ μίασ επιηωοτίασ.

Ε. Σα ηϊα που ςθμαίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παρ. Δ δεν δφναται να αποτελοφν
αντικείμενο ενδοκοινοτικοφ εμπορίου ι να προορίηονται για εξαγωγι ςε τρίτθ χϊρα, εάν, δε, παραμείνουν ςτθν
εκτροφι γζννθςθσ ι προοριςμοφ πζραν τθσ θλικίασ των ζξι μθνϊν, ςθμαίνονται κατά τα προβλεπόμενα ςτθν
παρ. Γ του παρόντοσ, με τθν αφαίρεςθ του ενωτίου τφπου 1 από το δεξί αυτί και τθν τοποκζτθςθ θλεκτρονικοφ
μζςου ςιμανςθσ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τισ ίδιεσ κωδικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ με το αρχικά
τοποκετθμζνο ςυμβατικό μζςο ςιμανςθσ.

ΣΤ. Σα αμνοερίφια που είναι μικρότερα των ζξι (6) μθνϊν, τα οποία πρόκειται να οδθγθκοφν κατευκείαν από
τθν εκμετάλλευςθ γζννθςισ τουσ ςτο ςφαγείο και δεν προορίηονται για ενδοκοινοτικό εμπόριο ι για εξαγωγι ςε
τρίτεσ χϊρεσ, ςθμαίνονται μόνο με ζνα ενϊτιο τφπου 2, το οποίο τοποκετείται ςτο αριςτερό αυτί του ηϊου.

Ζ. Κάκε ηϊο που αποςτζλλεται ςτθν Ελλάδα από άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και προορίηεται για
αναπαραγωγι ι πάχυνςθ, διατθρεί τθν αρχικι ςιμανςι του. ε περίπτωςθ που τα μζςα ςιμανςθσ απολεςκοφν
ι καταςτοφν δυςανάγνωςτα, επιβάλλεται θ αντικατάςταςι τουσ, το ταχφτερο δυνατό, από μζςα ςιμανςθσ που
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τισ ίδιεσ αναγραφόμενεσ / κωδικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ.

Η. Κάκε ηϊο που ειςάγεται από τρίτθ χϊρα ςθμαίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. Γ του παρόντοσ
ςτθν εκμετάλλευςθ προοριςμοφ ςτθν οποία εκτρζφονται ηϊα, εντόσ προκεςμίασ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν
από τθ διενζργεια των ελζγχων ςτο μεκοριακό ςτακμό κτθνιατρικισ επικεϊρθςθσ και, οπωςδιποτε, πριν από
τθν αναχϊρθςι του από τθν εκμετάλλευςθ. τθν περίπτωςθ αυτι, θ αρχικι ςιμανςθ τθσ τρίτθσ χϊρασ
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καταχωρείται ςτο μθτρϊο τθσ εκμετάλλευςθσ και αντιςτοιχείται με τον ελλθνικό “ατομικό κωδικό αρικμό
αναγνϊριςθσ” που δίνεται ςτο ηϊο. Ωςτόςο, τα ηϊα που ειςάγονται από τρίτθ χϊρα και προορίηονται για
ςφαγι, ςτθν περίπτωςθ που μεταφζρονται ςτο ςφαγείο απευκείασ από το μεκοριακό ςτακμό κτθνιατρικισ
επικεϊρθςθσ και ςφάηονται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ διενζργεια των ελζγχων κατά τθν είςοδο ςτθν
ελλθνικι επικράτεια, διατθροφν τθ ςιμανςθ τθσ τρίτθσ χϊρασ.

Θ. Σα μζςα ςιμανςθσ δεν επιτρζπεται να αφαιροφνται από τα ηϊα, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που εμπίπτουν
ςτθν παρ. Ε του παρόντοσ, οφτε να παραποιοφνται ι να αντικακίςτανται από μζςα ςιμανςθσ που
περιλαμβάνουν αναγραφόμενεσ/κωδικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ που κίγουν το ςτόχο τθσ ιχνθλαςιμότθτασ των
ηϊων.
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ΟΔΗΓΚΕ ΣΟΠΟΙΕΣΗΗ ΕΝΔΟΣΟΜΑΧΚΚΩΝ ΒΩΛΩΝ
Απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι ςε ότι αφορά τθν επιλογι του κατάλλθλου τφπου ςτομαχικοφ βϊλου, ανάλογα με
τθν θλικία των ηϊων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τοποκετείται ςτο ηϊο ο θλεκτρονικόσ βϊλοσ.
Επειδι ςτθν αγορά κυκλοφοροφν 3 διαφορετικοί τφποι βϊλων (βϊλοι 20 γραμμαρίων, 50 γραμμαρίων και 75
γραμμαρίων) κα πρζπει θ επιλογι του βϊλου από τον κτθνοτρόφο να γίνεται με βάςθ το ςωματικό βάροσ των
ηϊων, δθλαδι να χρθςιμοποιοφνται:


Βϊλοι 20 γραμμαρίων ςε ηϊα ηϊντοσ ςωματικοφ βάρουσ μεγαλφτερου από 16 κιλά



Βϊλοι 50 γραμμαρίων ςε ηϊα ηϊντοσ ςωματικοφ βάρουσ μεγαλφτερου από 20 κιλά



Βϊλοι 75 γραμμαρίων ςε ηϊα ηϊντοσ ςωματικοφ βάρουσ μεγαλφτερου από 25 κιλά.

ε αιγοπρόβατα των φυλϊν που εκτρζφονται ςτθ χϊρα μασ, θλικίασ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ των 6 μθνϊν,
ςυςτινεται θ χρθςιμοποίθςθ βϊλων βάρουσ 50 ι 75 γραμμαρίων.

ε ότι αφορά τον τρόπο τοποκζτθςθσ των βϊλων, δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ τεχνικζσ γνϊςεισ. Ωςτόςο, καλό κα
είναι τθν πρϊτθ φορά να προθγείται επίδειξθ ςτον κτθνοτρόφο του τρόπου χοριγθςθσ από κτθνίατρο ι άλλο,
ζμπειρο ςτθ διαδικαςία, άτομο. Αν αυτό δεν είναι δυνατό κα πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ γενικζσ
οδθγίεσ:

-

Σο ηϊο πρζπει να ακινθτοποιείται όρκιο και με το κεφάλι του ςε φυςικι κζςθ (να μθν τραβιζται προσ τα
πάνω και να μθν ςτρίβει ο τράχθλόσ του). ΠΟΣΕ δεν προςπακοφμε να τοποκετιςουμε ςτομαχικό βϊλο ςε
ηϊα ξαπλωμζνα.

-

Θ τοποκζτθςθ του βϊλου γίνεται με τρόπο ιρεμο και ΠΟΣΕ με βιαςφνθ.

-

Αφινουμε το ηϊο να καταπιεί το βϊλο με φυςικό τρόπο (ακοφςια), κρατϊντασ ακινθτοποιθμζνο το κεφάλι
του και κλείνοντασ το ςτόμα του για λίγα δευτερόλεπτα. ΠΟΣΕ δεν επιχειροφμε να προκαλζςουμε εμείσ τθν
κατάποςθ του ηϊου γιατί μπορεί να προκλθκοφν προβλιματα (ζμφραξθ τραχείασ ι οιςοφάγου).

Ο βϊλοσ τοποκετείται ςτθν κικθ ειδικοφ εφαρμοςτι («πιςτόλι» ι εκτοξευτισ). Σο «πιςτόλι» ειςάγεται
απαλά ςτο ςτόμα και μζχρι το άκρο του να φτάςει ςτο πίςω μζροσ τθσ γλϊςςασ. Εκεί απελευκερϊνεται ο
βϊλοσ, οπότε τραβιζται το «πιςτόλι» και βγαίνει από το ςτόμα. ΠΟΣΕ δεν ςπρϊχνουμε το «πιςτόλι»
βακφτερα ςτο ςτόμα και ιδιαίτερα ςτον οιςοφάγο. ΠΟΣΕ δεν επιχειροφμε τθν τοποκζτθςθ και το ςπρϊξιμο
του βϊλου με τα δάχτυλα.
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-

Αν το ηϊο δεν καταπιεί το βϊλο, αφινουμε να τον βγάλει από το ςτόμα και επαναλαμβάνουμε τθ
διαδικαςία από τθν αρχι.

Σο κεφάλι του ηϊου βρίςκεται ςε φυςικι κζςθ και το
«πιςτόλι» ζχει ειςαχκεί ςτο ςτόμα φτάνοντασ ςτο φψοσ
του τελευταίου τρίτου τθσ γλϊςςασ (ςτοματοφάρυγγασ),
όπου απελευκερϊνεται ο ςτομαχικόσ βϊλοσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΙΣΗ ΑΓΟΑΣ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ
ΔΗΛΩΗ – ΑΚΣΗΗ
ΓΚΑ ΕΓΚΡΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΩΝ ΗΜΑΝΗ ΑΚΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ
Η παροφςα υπζχει ιςχφ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται μπορεί να ελεγχκεί με
βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

Προσ :

Αρ. Πρωτοκόλλου :

Ημερομθνία :
υμπλθρϊνεται από τθν Τπθρεςία

τοιχεία κατόχου :
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ..........................................................................................................................................
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ : .....................................................................................................................................................
Α.Δ.Σ. : ...................................................................... Α.Φ.Μ. : .......................................................................
ΣΑΧΤΔΡΟΜΚΚΗ ΔΚΕΤΙΤΝΗ : ...............................................................................................................................
Σ.Κ. : ........................................................................... ΣΗΛ. :.............................................................................
ασ δθλϊνω ότι είμαι κάτοχοσ αιγοπροβάτων με Κωδικό Αρικμό Εκμετάλλευςθσ :
E

L

3

και παρακαλώ:
1) Να μου εγκρίνετε την αγορά μζςων ατομικήσ ςήμανςησ (ηλεκτρονικό μζςο1 / ενώτιο τφπου1):

 Βώλοι
 Ηλεκτρονικά Ενώτια:
Από :

3 0 0 0

Έως :

3 0 0 0

Σχήμα Α : 

Σχήμα Β : 

Σχήμα Γ : 
2

Σχόλια – Παρατηρήσεις :

……………………………………………
……………………………………………
Ενώτια τφπου 1:
……………………………………………
Σχήμα Α : 
Σχήμα Β : 
……………...........................................
3
Από : E L
.............................................................
.............................................................
Έως : E L
.............................................................
3
.............................................................
.............................................................
.............................................................
2) Να μου εγκρίνετε την αγορά (ςφνολο) ................... …. ενωτίων τφπου
2
.......................................
1

θμειϊνεται ο αρικμόσ ςιμανςθσ του ηϊου χωρίσ τθν παρεμβολι του κλειδαρίκμου 3 ανάμεςα ςτον κωδικό του νομοφ
και τον κωδικό τθσ εκμετάλλευςθσ, δθλ.: κωδικόσ νομοφ (2 αρικμοί), κωδικόσ εκμετάλλευςθσ (5 αρικμοί), κωδικόσ ηϊου (4
αρικμοί).
2
Τπογράφεται & ςφραγίηεται από τον υπάλλθλο ςε περιπτϊςεισ παραγγελιϊν που δεν περιλαμβάνουν ςυνδυαςμό
ςυμβατικοφ & θλεκτρονικοφ μζςου ςιμανςθσ
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3) Να μου εγκρίνετε την αγορά ενωτίων τφπου 1 για αντικατάςταςη:
Κωδικόσ αριθμόσ ενωτίου τφπου 1
για αντικατάςταςη

Μονό3

Ζεφγοσ4

χήμα
Α

3

Αριθμόσ
Επαναςήμανςησ5
Β

ε περίπτωςθ απϊλειασ του ενόσ ενωτίου ςθμειϊςτε το αντίςτοιχο τετράγωνο
ε περίπτωςθ απϊλειασ και των δφο ενωτίων ςθμειϊςτε το αντίςτοιχο τετράγωνο
5
θμειϊςτε τον αφξοντα αρικμό που δθλϊνει πόςεσ φορζσ ζχει αντικαταςτακεί ενϊτιο με το ςυγκεκριμζνο
αρικμό ςιμανςθσ ςτο ηϊο, π.χ. το 1 για τθν πρϊτθ φορά αντικατάςταςθσ, το 2 για τθν δεφτερθ φορά, κ.ο.κ.
4
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4) Να μου εγκρίνετε την αγορά ηλεκτρονικών μζςων ςήμανςησ για αντικατάςταςη:
 Ηλεκτρονικά ενώτια: χιμα Α : 

χιμα Β : 

χιμα Γ : 

 Βώλοι

Κωδικόσ αριθμόσ ηλεκτρονικοφ μζςου ςήμανςησ για αντικατάςταςη6

8

Ο ΑΙΤΩΝ
(Ον/μο και Υπογραφή)

Αριθμόσ
Επαναςήμανςησ7

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(Σφραγίδα και Υπογραφή)

6

θμειϊςτε τα τελευταία 15 ψθφία του αρικμοφ που εκπζμπει το θλεκτρονικό μζςο ςιμανςθσ.
θμειϊςτε τον αφξοντα αρικμό που δθλϊνει πόςεσ φορζσ ζχει αντικαταςτακεί το θλεκτρονικό μζςο ςιμανςθσ ςτο
ηϊο, π.χ. το 1 για τθν πρϊτθ φορά αντικατάςταςθσ, το 2 για τθν δεφτερθ φορά, κ.ο.κ..
Ο αρικμόσ αυτόσ κα αποτελζςει το 2o ψθφίο του 22ψιφιου αρικμοφ του θλεκτρονικοφ μζςου ςιμανςθσ.
8
Τπογράφεται από τον κάτοχο ι από τον υπεφκυνο τθσ εκμετάλλευςθσ
7
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ ΜΗΤΩΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ
Μζροσ Αϋ(γενικά ςτοιχεία)
Σο μζροσ Α’ του μθτρϊου ςυμπλθρϊνεται με τα ςτοιχεία που γνωςτοποιοφνται από τον κάτοχο ςτθ «Διλωςθ ζναρξθσ λειτουργίασ εκμετάλλευςθσ
αιγοπροβάτων». ε περίπτωςθ μεταβολϊν-τροποποιιςεων των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο κεφ.
Ε.Ι.2, τα ςτοιχεία διορκϊνονται αναλόγωσ.

Μζροσ Β’ (απογραφζσ)
Οι απογραφζσ διενεργοφνται ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτο κεφ. Ε.IV.3.
το παράδειγμα που ακολουκεί ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία δφο ετιςιων απογραφϊν ηωικοφ κεφαλαίου μίασ εκμετάλλευςθσ (είδοσ και κατθγορίασ ηϊου)
ΑΠΟΓΡΑΦΔ

2

ΚΡΙΟΙ

ΛΟΙΠΑ
ΑΝΧ ΣΟΤ
ΔΣΟΤ

3

4

5

ΚΑΣΧ ΣΟΤ ΔΣΟΤ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΓΔΝΝΗΔΙ
6
7

ΣΡΑΓΟΙ

ΛΟΙΠΑ

8

9

ΤΝΟΛΟ

ΚΑΣΧ ΣΟΤ
ΔΣΟΤ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΓΔΝΝΗΔΙ

ΑΝΧ ΣΟΤ
ΔΣΟΤ
1

ΘΖΛΤΚΑ

ΠΡΟΒΑΣΑ

ΘΖΛΤΚΑ

Ηκεξνκελία
απνγξαθήο

ΤΝΟΛΟ ΕΩΩΝ

ΑΙΓΔ

ΑΙΓΔ

ΠΡΟΒΑΣΑ

10

11

12

2/12/2012

45

3

5

19

15

3

3

9

72

30

102

24/11/2013

52

1

5

8

12

1

4

10

66

27

93

Ηκεξνκελία
ειέγρνπ/
Τπνγξαθή
Διεγθηή

θξαγίδα,
ππνγξαθή
Κηεληάηξνπ
13

14

Μζροσ Γ’ (μεταβολζσ ηωικοφ πλθκυςμοφ χωρίσ κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ)
Καταγράφονται οι αυξομειϊςεισ των ηϊων που δεν φζρουν κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ, δθλαδι ηϊων θλικίασ μικρότερθσ των 6 μθνϊν που ζχουν
γεννθκεί ςτθν εκμετάλλευςθ. Θ κάκε γραμμι του πίνακα αντιςτοιχεί ςε μεμονωμζνο ηϊο ι παρτίδα ηϊων που ενςωματϊνονται (γεννιςεισ) ι απομακρφνονται
(κάνατοι, ςφαγζσ) από το ηωικό πλθκυςμό τθσ εκμετάλλευςθσ. τθ ςτιλθ 2 ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ αρικμόσ τθσ εκμετάλλευςθσ. Αρκεί θ ςυμπλιρωςθ τθσ
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πρϊτθσ γραμμισ και ακολοφκωσ θ προςκικθ ομοιωματικϊν ςτισ επόμενεσ γραμμζσ. Θ ςτιλθ 3 ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά για τα ηϊα που εγκαταλείπουν τθν
εκμετάλλευςθ για ςφαγι, με θμερομθνία τουλάχιςτον κατά μία θμζρα προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ μετακίνθςισ τουσ (ςιμανςθ με ενϊτια τφπου 2). Για τισ
αυξομειϊςεισ του ηωικοφ κεφαλαίου που οφείλονται ςε γεννιςεισ ι/και κανάτουσ, προτείνεται θ καταγραφι τουσ να γίνεται απολογιςτικά ςε μθνιαία βάςθ,
ςυμπλθρϊνοντασ ςτισ ςτιλεσ 6 ι 9, αντίςτοιχα, το μινα αναφοράσ (π.χ. 2012/1, 2012/2…….2012/12). Αντίκετα, για τα ηϊα που απομακρφνονται για ςφαγι
ςυμπλθρϊνεται θ ακριβισ θμερομθνία εξόδου τουσ από τθν εκμετάλλευςθ (ςτιλθ 9). τισ ςτιλεσ 5 και 7, ςυμπλθρϊνεται ο ακριβισ αρικμόσ που αφορά τθν
κάκε καταγραφόμενθ αυξομείωςθ του ηωικοφ κεφαλαίου τθσ εκμετάλλευςθσ (ανά μινα αρικμόσ γεννθκζντων – κανοφντων, αρικμόσ ηϊων που ςε κάκε
μετακίνθςθ απομακρφνονται για ςφαγι). Αντίςτοιχα προσ τθν αιτιολογία εξόδου, ςυμπλθρϊνεται θ ςτιλθ 8 με Θ (κάνατοσ) ι  (ςφαγι). τθν περίπτωςθ των
μικτϊν εκμεταλλεφςεων, οι αυξομειϊςεισ καταγράφονται ξεχωριςτά για τα πρόβατα και τισ αίγεσ και ςυμπλθρϊνεται θ αντίςτοιχθ ζνδειξθ (Π ι Α) ςτθν ςτιλθ 4.
Για το/α ηϊο/α που εγκαταλείπουν τθν εκμετάλλευςθ με προοριςμό το ςφαγείο, ςυμπλθρϊνονται θ επωνυμία ι ο κωδικόσ του ςφαγείου (ςτιλθ 10) και ςτθν
περίπτωςθ μεταφοράσ μεγαλφτερθσ των 65 χλμ., ο μεταφορζασ και το όχθμα μεταφοράσ (ςτιλθ 11).
Παράδειγμα 1
Αυξομειϊςεισ πλθκυςμοφ που οφείλονται ςε γεννιςεισ και κανάτουσ ηϊων θλικίασ μικρότερθσ των 6 μθνϊν κατά τουσ μινεσ Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2013 ςε
μικτι εκμετάλλευςθ πρόβατα και αίγεσ)

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

2

3

EL01300128
-//-//-//-

Ο

4

5

6

7

8

9

Α
Π
Π
Α

6
8
2

2012/2
2012/2
2012/3

3
8
3
3

Θ
Θ
Θ
Θ

2012/2
2012/2
2012/3
2012/3

20

40

Γ

Ο

10



11

12

ΖΜΔΡ.
ΔΛΔΓΥΟΤ /
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΔΛΔΓΚΣΖ

Ξ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΟΤ

Δ

ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ
ΚΑΙ
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ
ΜΔΟ



ΦΑΓΔΙΟ

Ο

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ
ΔΞΟΓΟΤ

Γ

ΘΑΝΑΣΟ (Θ),
ΦΑΓΖ ()

Ο

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΩΩΝ



ΔΣΟ
ΓΔΝΝΖΖ

Ι

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΩΩΝ

ΑΙΓΔ (Α)
ΠΡΟΒΑΣΑ (Π)

ΑΡΙΘΜΟ
ΖΜΑΝΖ 
ΠΑΡΣΙΓΑ

Α/Α
1

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ
ΖΜΑΝΖ

Δ

13

Παράδειγμα 2
Αυξομειϊςεισ πλθκυςμοφ που οφείλονται ςε μετακινιςεισ για ςφαγι δφο παρτίδων ηϊων, εκ των οποίων θ πρϊτθ, αποτελοφμενθ από πρόβατα, μετακινικθκε
το Μάρτιο του 2013 ςε ςφαγείο τθσ περιοχισ (γραμμι 5) και θ δεφτερθ, αποτελοφμενθ από πρόβατα και αίγεσ, μετακινικθκε τον Απρίλιο του 2013 ςε απόςταςθ
μεγαλφτερθ των 65 χιλιομζτρων (γραμμζσ 6 και 7)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

EL01300128
-//-//-//-//-//-//-

Ο

Γ

Ο



3

4

5

6

7

8

9

10

11

6
8
2

2012/2
2012/2
2012/3

2/3/2012
8/4/2012
8/4/2012

Α
Π
Π
Α
Π
Α
Π

3
8
3
3
11
19
17

Θ
Θ
Θ
Θ




2012/2
2012/2
2012/3
2012/3
6/3/2012
9/4/2012
9/4/2012

S83
S34
-//-

< 65 ρικ.
EL01TR120035 / ΤΕΑ3656
-//-

12

ΖΜΔΡ.
ΔΛΔΓΥΟΤ /
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΔΛΔΓΚΣΖ

Ξ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΟΤ

Δ

ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ
ΚΑΙ
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ
ΜΔΟ



ΦΑΓΔΙΟ

Ο

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ
ΔΞΟΓΟΤ

Γ

ΘΑΝΑΣΟ (Θ),
ΦΑΓΖ ()

Ο

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΩΩΝ



ΔΣΟ
ΓΔΝΝΖΖ

Ι

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΩΩΝ

ΑΙΓΔ (Α)
ΠΡΟΒΑΣΑ (Π)

ΑΡΙΘΜΟ
ΖΜΑΝΖ 
ΠΑΡΣΙΓΑ

Α/Α
1

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ
ΖΜΑΝΖ

Δ

13
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Μζροσ Δ’ (αντικαταςτάςεισ μζςων ςιμανςθσ)
Καταγράφονται τα ςτοιχεία όχι του ςυνόλου των παραγγελιϊν μζςων ςιμανςθσ, αλλά αυτϊν που αφοροφν ςε μζςα ςιμανςθσ αντικατάςταςθσ. τθ ςτιλθ 2
ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου και θ θμερομθνία του εντφπου παραγγελίασ που ζχει εκδϊςει θ οικεία κτθνιατρικι αρχι (“Διλωςθ-αίτθςθ για ζγκριςθ
αγοράσ μζςων ςιμανςθσ αιγοπροβάτων”). Οι υπόλοιπεσ ςτιλεσ ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα.
Παράδειγμα
Καταγράφονται οι περιπτϊςεισ:
 Δφο παραγγελιϊν ςυμβατικϊν ενωτίων τφπου 1 αντικατάςταςθσ (γραμμζσ 1 και 4), εκ των οποίων το ζνα αντικακίςταται για δεφτερθ φορά.
 Παραγγελίασ 2 ενδοςτομαχικϊν θλεκτρονικϊν βϊλων αντικατάςταςθσ (γραμμζσ 2 και 3).
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 Παραγγελίασ 2 θλεκτρονικϊν ενωτίων αντικατάςταςθσ (γραμμζσ 5 και 6).
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΩΝ ΖΜΑΝΖ
ΔΝΧΣΙΟ
ΣΤΠΟΤ 1

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ/ Α.Π.

Α/Α
1

1
2
3
4
5
6

2

125/2-2-2011
256/5-6-2011
-//387/9-10-2011
52/4-7-2012
-//-

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΒΧΛΟ
3

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΔΝΧΣΙΟ
4

ΚΧΓΙΚΟ
ΜΔΟΤ ΗΜΑΝΗ
5

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΠΑΝΑΗΜΑΝΗ
6

EL033002850650
300003002850452
300003002850460
EL033002850423
300003002850732
300003002850740

7

Ι
Ι
Ι
ΙΙ
Ι
Ι

20

Μζροσ Ε’ (καταγραφι-μεταβολζσ ηωικοφ πλθκυςμοφ με κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ)
Καταγράφονται ατομικά όλα τα ηϊα που ανεξάρτθτα εάν φζρουν θλεκτρονικά μζςα ςιμανςθσ ι μθ, ζχουν αναγνωριςτεί με κωδικό αρικμό ατομικισ ςιμανςθσ
(κατθγορίεσ Α, Δ, Ε, Σ και Η του κεφ. Ε.ΙΙ.2).
Ωςτόςο, πζραν των υποχρεϊςεϊν του, ο κάτοχοσ εφόςον το επικυμεί είναι δυνατό να μεταγράψει ςτο μζροσ Ε’ και τα ηϊα που γεννικθκαν πριν τθν 31.12.2009
(κατθγορία Β του κεφ. Ε.ΙΙ.2), καταχωρϊντασ τα ατομικά.
τθ ςτιλθ 2 αναγράφεται θ θμερομθνία τοποκζτθςθσ του θλεκτρονικοφ μζςου ςιμανςθσ ι το πεδίο παραμζνει κενό ςτισ περιπτϊςεισ (i) ενόσ ιδθ ατομικά
ςθμαςμζνου ηϊου που ειςζρχεται ςτθν εκμετάλλευςθ μετά από αγορά και (ii) ενόσ «ιςτορικοφ ηϊου» που ο κάτοχοσ αποφαςίηει να καταγράψει ςτο μθτρϊο.
τθ ςτιλθ 3 αναγράφεται ο κωδικόσ του ςυμβατικοφ μζςου ςιμανςθσ ι τα τελευταία 15 ψθφία του πομποδζκτθ.
Παράδειγμα 1
Καταγράφονται τρία ηϊα (2 πρόβατα και 1 αίγα) που ζχουν γεννθκεί ςτθν εκμετάλλευςθ, εκ των οποίων το ζνα παραμζνει εν ηωι ςτθν εκμετάλλευςθ (γραμμι 1),
το ζνα μεταφζρκθκε για ςφαγι ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 65 χιλιομζτρων (γραμμι 2) και το τρίτο πουλικθκε ςε άλλθ εκμετάλλευςθ (γραμμι 3).
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ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ
ΚΑΙ
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ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
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Γ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΞΟΓΟΤ

Ο

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
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ΗΜΑΝΗ
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Α/Α

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΑΝΗ

Δ

16

EL54CV0029
25

Παράδειγμα 2
Καταγράφονται δφο ηϊα που αγοράςτθκαν από άλλθ εκμετάλλευςθ, εκ των οποίων το ζνα μεταφζρκθκε και ςφάχκθκε ςε ςφαγείο τθσ περιοχισ ςε απόςταςθ
μικρότερθ των 65 χλμ από τθν εκμετάλλευςθ προοριςμοφ (γραμμι 4) και το δεφτερο πζκανε ςτθν εκμετάλλευςθ (γραμμι 5).
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ΚΑΙ
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ΦΑΓΔΙΟ /
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ

Ο

ΘΑΝΑΣΟ (Θ),
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ΠΧΛΗΗ (Π)
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΞΟΓΟΤ

Ο
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΔΝΝΗΗ

ΓΟΝΟΣΤΠΟ
(εάλ είλαη γλωζηόο)

ΦΤΛΗ

ΑΙΓΑ (Α)
ΠΡΟΒΑΣΟ (Π)

ΗΜΑΝΗ
3Η ΥΧΡΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΑΝΗ

Α/Α

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΑΝΗ
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1.

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΑΦΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ (ΜΕΟΣ Α’)
Απνζηνιέαο (όλνκα & πιήξεο δηεύζπλζε)
ΔΓΓΡΑΦΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
………………………………………………….............
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

2.

4.

Παξαιήπηεο (όλνκα & πιήξεο δηεύζπλζε)

Αξηζκόο (-νη) πξωηνθόιινπ ηνπ ή ηωλ πξωηόηππωλ πγεηνλνκηθώλ
πηζηνπνηεηηθώλ

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
(επισσνάπτονται επικσρωμένα)

Σόπνο θόξηωζεο:……………………………………

5.

Μέζν κεηαθνξάο

5.1
5.2

Δίδνο:………………………………………………………….
Πξνζδηνξηζκόο:………………………………………………

6.

Πξννξηζκόο ηωλ δώωλ

6.1
6.2

Ννκόο/Γήκνο/Κνηλόηεηα: …………………………………….
Όλνκα, ηαρ. δηεύζπλζε, ηαρ. θώδηθαο θαη θωδηθόο
αξηζκόο ηεο εθκεηάιιεπζεο:………………………………….
…………………………………………………………………..

6.2.1

γηα κεηαθίλεζε ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο

Αξηζ. πξωη:
Ζκεξνκελία:
ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΖ:
……………………………………………………………………………
Σαρ. δηεύζπλζε: ……………………………………………………….

Κωδηθόο αξηζκόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ θέληξνπ ζπγθέληξωζεο ή ηωλ
εγθεθξηκέλωλ εγθαηαζηάζεωλ ηνπ εκπόξνπ

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

3.

Πξνέιεπζε

3.1

Ννκόο/Γήκνο/Κνηλόηεηα: ……………………………………

3.2

Δγθαηάζηαζε/εγθαηαζηάζεηο πξνέιεπζεο:

3.2.1

Όλνκα, ηαρ. δηεύζπλζε, ηαρ. θώδηθαο θαη θωδηθόο αξηζκόο ηεο
εθκεηάιιεπζεο πξνέιεπζεο:…………………………………………
……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………….

3.2.2

Όλνκα, ηαρ. δηεύζπλζε, ηαρ. θώδηθαο θαη θωδηθόο αξηζκόο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ θέληξνπ ζπγθέληξωζεο ή ηωλ εγθεθξηκέλωλ
εγθαηαζηάζεωλ ηνπ εκπόξνπ:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

7.

Αξηζκόο ηωλ δώωλ:……………………………………

8.
8.1
8.2

Σαπηνπνίεζε ηωλ δώωλ
Δίδνο (-ε) δώωλ: ………………………………………………………………. θπιή: ……………………………………………………….
Αηνκηθή ζήκαλζε ηωλ δώωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα παξηίδα:

9.

(αριθμητικά και ολογράυως)

ατομική σήμανση

Ηλικία (μήνες) και υύλο

Αριθμός ζώων

……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………....
…………………………………………….

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...

Πξνέιεπζε ηωλ δώωλ
Σα δώα: α) έρνπλ γελλεζεί θαη εθηξαθεί από ηελ γέλλεζή ηνπο ζηελ Διιάδα …………………………………………… (αριθμός σε κευάλια)
β) έρνπλ εηζαρζεί από ρώξα ηεο Έλωζεο …………………………………………………………………………. (όνομα τώρας / αριθμός σε κευάλια)

γ) έρνπλ εηζαρζεί από ηξίηε ρώξα …………………………………………………………………….. (όνομα τώρας / αριθμός σε κευάλια)

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟΤ/ΔΜΠΟΡΟΤ
………………………………………………..

Φεπδήο ή ειιηπήο δήιωζε θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ παξόληνο έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ
επηβνιή θπξώζεωλ ζύκθωλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.248/1914, όπωο απηό
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν.2538/1997
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ΔΕΛΤΙΟ ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ*
Πξνο:

Αξ. Πξωηνθόιινπ:

Ζκεξνκελία:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο
θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο, ζαο γλωζηνπνηώ ηηο παξαθάηω
κεηαβνιέο ηνπ δωηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εθκεηάιιεπζήο
κνπ:

(σσμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
Ολνκ/κν θαηόρνπ:

Κωδηθόο αξ. Δθκεηάιιεπζεο:
Γήκνο:
Σ.Κ.:

Σει:

Ηκεξνκελία
εηζόδνπ

ΜΔΣΑΚΙΝΖΔΙ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Αξ. εγγξάθνπ
Δθκεηάιιεπζε
θπθινθνξίαο
πξνέιεπζεο

Υώξα
πξνέιεπζεο

Αξηζκόο
αηγνπξνβάηωλ

Μεηαθνξέαο

Αγνξά από Διιάδα
Αγνξά από Δ.Δ.
Αγνξά από ηξίηε ρώξα

Ηκεξνκελία
εμόδνπ

Αξ. εγγξάθνπ
θπθινθνξίαο

ΜΔΣΑΚΙΝΖΔΙ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Δθκεηάιιεπζε
Υώξα
πξννξηζκνύ
πξννξηζκνύ

θαγείν
πξννξηζκνύ

Αξηζκόο αηγνπξνβάηωλ

Μεηαθνξέαο

Πώιεζε ζε Διιάδα
Πώιεζε ζε Δ.Δ.
Πώιεζε ζε ηξίηε ρώξα
θαγή ζε Διιάδα
θαγή ζε Δ.Δ.
θαγή ζε ηξίηε ρώξα

Ηκεξνκελία: ………………………………………..
Ο θάηνρνο (ππνγξαθή): ………………………………………..
* Το παρόν ςυμπλθρϊνεται από κάκε κάτοχο αιγοπροβάτων που αποςτζλλει ι παραλαμβάνει μετακινοφμενα ηϊα, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που
αποτελοφν αντικείμενο ενδοκοινοτικοφ εμπορίου ι εμπορίου με τρίτεσ χϊρεσ. Υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνο, εντόσ προκεςμίασ επτά (7) θμερϊν από τθν
θμερομθνία μετακίνθςθσ των ηϊων ςτισ αρμόδιεσ οικείεσ κτθνιατρικζσ αρχζσ (άρκρο 10 τθσ αρικ. 263493/27.07.2004 (Β’1253) ΚΥΑ, όπωσ τροποποιικθκε από τθν αρικ.
134167/18.04.2011 (Β’823) αντίςτοιχθ).

Η μθ τιρθςθ των ανωτζρω επιςφρει τθν επιβολι των μζτρων ςυμμόρφωςθσ ι/και των διοικθτικϊν κυρϊςεων των άρκρων 13 και 23 του ν.4235/2014 (Α’32).
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ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΑ ΜΕΣΡΑ ΚΑΚ ΚΤΡΩΕΚ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΚ ΑΠΑΚΣΗΕΚ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Α. N.4235/2014 (A’32)
«Διοικθτικά μζτρα, διαδικαςίεσ και κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ
τομείσ των τροφίμων, των ηωοτροφϊν και τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων και άλλεσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων»
Α.1 Μζτρα ςυμμόρφωςθσ (άρκρο 13)

- Περιοριςμόσ των μετακινιςεων των ηϊων
- Αποκλειςμόσ τθσ εκμετάλλευςθσ
Α.2 Διοικθτικά πρόςτιμα (άρκρο 23)
ευρϊ
1.000-30.000

Παρ. 2α:

Θ κατά τθν άςκθςθ του επίςθμου ελζγχου, κακοιονδιποτε
τρόπο άρνθςθ, παρακϊλυςθ ι κωλυςιεργία αυτοφ, ωσ και θ
μθ παροχι ι παροχι ψευδϊν ι ελλιπϊν ι ανακριβϊν
πλθροφοριϊν και ςτοιχείων.

Παρ. 2δ:

Διατιρθςθ, εκτροφι, μεταφορά ι χειριςμόσ ηϊων ςε
εκμεταλλεφςεισ που δεν είναι εγγεγραμμζνεσ ςτουσ
επίςθμουσ καταλόγουσ εκμεταλλεφςεων των αρμόδιων
κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν.

100 - 5.000

Μθ τιρθςθ ι μθ προςκόμιςθ κατά τον ζλεγχο, του μθτρϊου
τθσ εκμετάλλευςθσ.

100-5.000

Επαναλαμβανόμενθ και εκτεταμζνθ αςυνζπεια του μθτρϊου
εκμετάλλευςθσ με τα δθλωκζντα ςτθν αρμόδια κτθνιατρικι
υπθρεςία ςτοιχεία ι με τα υποχρεωτικϊσ τθροφμενα ςτθν
εκμετάλλευςθ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά.

200-3.000

Παραποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ
ςιμανςθσ των ηϊων τθσ εκμετάλλευςθσ ι απουςία αυτισ.

1.000-10.000

Μθ ςιμανςθ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, ςε περιςςότερα
από τα μιςά ηϊα τθσ εκμετάλλευςθσ.

200-3.000

Μθ ςιμανςθ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, ςε λιγότερα από τα
μιςά ηϊα τθσ εκμετάλλευςθσ.

100-1.000

Διατιρθςθ, εκτροφι ι μεταφορά ηϊων που ςθμαίνονται
ελλιπϊσ.

100-1.000

Απομάκρυνςθ από τθν εκμετάλλευςθ ηϊων που δε φζρουν
τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ ι που δε ςυνοδεφονται από τα
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που προβλζπονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ ι που ο αρικμόσ τουσ δεν
ανταποκρίνεται με τα καταχωρθμζνα ςτο μθτρϊο τθσ
εκμετάλλευςθσ ςτοιχεία.

1.000 - 10.000

Μθ διλωςθ ι ψευδισ διλωςθ ςτθν αρμόδια κτθνιατρικι
υπθρεςία των απογραφικϊν ςτοιχείων και των μεταβολϊν
του ηωικοφ πλθκυςμοφ τθσ εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ.

200 - 5.000

46

Μθ τιρθςθ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν κοινοποίθςθσ
ςτοιχείων ςτισ αρμόδιεσ κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

100-1.500

Μθ τιρθςθ ι μθ τιρθςθ κατά το προβλεπόμενο χρονικό
διάςτθμα ι μθ προςκόμιςθ κατά τον ζλεγχο των
πιςτοποιθτικϊν ι εγγράφων που προβλζπονται από τισ
κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ διαβατιρια, ζγγραφα μετακίνθςθσ
και αιτιςεισ παραγγελίασ μζςων ςιμανςθσ.

200 - 3.000

Μθ ορκι διαχείριςθ παραγγελιϊν και αποκεματοποίθςθσ
των μζςων ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

100-500

Α.3 Ροινικζσ κυρϊςεισ (άρκρο 27)
Παρ. 1:

Όποιοσ με οποιονδιποτε τρόπο αρνείται, παρεμποδίηει ι δυςχεραίνει τον επίςθμο ζλεγχο, που
διενεργεί αρμόδια αρχι ςτουσ τομείσ των τροφίμων, των ηωοτροφϊν, τθσ υγείασ και
προςταςίασ ηϊων και τθσ διαχείριςθσ ΗΤΠ και ΠΠ, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν
(3) μθνϊν. Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται όποιοσ, όταν του ηθτείται από τθν αρμόδια αρχι που
διεξάγει τον ζλεγχο είτε αντίκετα προσ νομικι του υποχρζωςθ, αρνείται να δϊςει τα ςτοιχεία
που του ηθτοφνται είτε εν γνϊςει του παρζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία.

Παρ. 4

Όποιοσ κακ’ υποτροπι, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν, υποπίπτει πάνω από δφο (2)
φορζσ ςτθν ίδια μθ ςυμμόρφωςθ ςτον τομζα των τροφίμων και τθσ υγείασ και προςταςίασ
ηϊων, για τθν οποία του επιβλικθκε με διοικθτικι πράξθ πρόςτιμο, τιμωρείται με ποινι
φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν.

Β. N.4056/2012 (A’52) (άρκρο 17)
«Ρυκμίςεισ για τθν κτθνοτροφία και τισ κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ και άλλεσ διατάξεισ»
Παρ. 7:

τον ιδιοκτιτθ ανεπιτιρθτου παραγωγικοφ ηϊου, που ταυτοποιείται από τθ ςιμανςθ του ηϊου,
επιβάλλονται πρόςτιμα, δθλαδι πενιντα (50) ευρϊ ανά ηϊο για αιγοπρόβατα.

Παρ. 10:

τθν περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ ανεπιτιρθτου παραγωγικοφ ηϊου αιτθκεί τθν επιςτροφι του,
εντόσ του δεκαθμζρου τθσ παραγράφου 6, το ςυγκεκριμζνο ηϊο επιςτρζφεται, αφοφ ο
ιδιοκτιτθσ του καταβάλει ςτο διμο δζκα (10) ευρϊ ανά θμζρα διατιρθςθσ του ηϊου ςτθ
δθμοτικι κτθνοτροφικι εγκατάςταςθ.

Γ. N.1599/1986 (A’75) (άρκρο 22)
«χζςεισ κράτουσ-πολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»
Παρ. 6:

Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με
ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον 3 μθνϊν. Εάν ο
υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτό του ι ςε άλλον περιουςιακό
όφελοσ, βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
ε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ υπεφκυνθσ διλωςισ του εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 227 του Ποινικοφ Κϊδικα.
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