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ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ:
Αρικ. 263493/27.07.2004 απόφαςθσ Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 1253/2004) «Συμπλθρωματικά 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 Συμβουλίου.»

Ππωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρώθηκε με τισ:
1.

Αξηζ. 134167/18.04.2011 απφθαζε Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ Β’ 823/2011) «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 263493/27.07.2004 ΚΤΑ
“πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβάησλ θαη ηνπ δσηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ” (Β’ 1253), ζε εθηέιεζε ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 1505/2006, 933/2008 θαη
759/2009 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1560/2007 ηνπ πκβνπιίνπ.»

2.

Αριθ. 1952/92114/04.09.2017 απόφαςη Τπουργού Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων
(ΥΕΚ Β΄ 3190) «Σροποπούηςη τησ αριθ. 263493/27.07.2004 απόφαςησ των Τπουργών
Οικονομύασ και Οικονομικών και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων “υμπληρωματικϊ
μϋτρα για την εφαρμογό του ςυςτόματοσ αναγνώριςησ και καταγραφόσ των
εκμεταλλεύςεων αιγοπροβϊτων και του ζωικού τουσ κεφαλαύου ςε εφαρμογό του
Κανονιςμού (ΕΚ) 21/2004 του υμβουλύου” (Β’1253/16.8.2004), όπωσ τροποποιόθηκε
και ιςχύει»

Άρκρο 1
ΣΚΟΡΟΣ
Με τθν παροφςα απόφαςθ κεςπίηονται τα αναγκαία ςυμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι
του Κανονιςμοφ 21/2004/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αρ. L 5 ςελ. 8 τθσ 9.1.2004) “για τθν 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”.

Άρκρο 2
ΟΙΣΜΟΙ
Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ απόφαςθσ νοοφνται :
Α) Αρμόδιεσ αρχζσ : Οι οριηόμενεσ ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
Β) Ηϊα : κάκε αιγοπρόβατο .
Γ) Κάτοχοσ : Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που είναι ζςτω και προςωρινά, υπεφκυνο για τα ηϊα
πλθν των κτθνιατρείων ι κτθνιατρικϊν κλινικϊν .
Δ) Εκμετάλλευςθ : Κάκε εγκατάςταςθ, κτίςμα, ι ςε περίπτωςθ ελεφκερθσ βοςκισ, κάκε τόποσ,
όπου κρατοφνται, εκτρζφονται ι υποβάλλονται ςε χειριςμοφσ ηϊα ςε μόνιμθ ι προςωρινι βάςθ
πλθν των κτθνιατρείων ι κτθνιατρικϊν κλινικϊν.
Ε) Αγζλθ : Ζνα ηϊο ι το ςφνολο των ηϊων που διατθροφνται ςε μία εκμετάλλευςθ. Πταν ςε μία
εκμετάλλευςθ ςυςτεγάηονται περιςςότερεσ από μία αγζλεσ που ανικουν ςε διαφορετικοφσ
κατόχουσ, οι αγζλεσ αυτζσ απαρτίηουν ενιαία επιδθμιολογικι μονάδα και ζχουν το ίδιο
υγειονομικό κακεςτϊσ.
ΣΤ) «Φορζασ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ ςιμανςθσ και καταγραφισ αιγοπροβάτων και
καταχϊρθςθσ ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων» : Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που
αναλαμβάνει εν όλω ι εν μζρει τθν εκτζλεςθ του παραπάνω προγράμματοσ για το ςφνολο ι για
μζροσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 20 γ του Ν. 248/1914
(Α 110) όπωσ αυτό προςτζκθκε με το άρκρο 13 του Ν. 2538/1997 (Α 242).

Άρκρο 3
ΑΜΟΔΙΕΣ ΑΧΕΣ
Α. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ωσ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν λειτουργία του
ςυςτιματοσ ορίηονται :
1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ / Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ Αντίλθψθσ, Φαρμάκων και
Εφαρμογϊν ( Κ.Α.Φ.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
2. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
3. Οι Κτθνιατρικζσ αρχζσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (Ν.Α.).
Β. Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ:
1. Θ ενςωμάτωςθ όπου αυτό απαιτείται τθσ Κοινοτικισ Νομοκεςίασ ςτο εκνικό δίκαιο, θ ζκδοςθ
πράξεων κανονιςτικοφ περιεχομζνου για τθ κζςπιςθ των αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν μζτρων

εκτζλεςθσ Κοινοτικϊν κανόνων κακϊσ και εγκυκλίων όςον αφορά ςτθν ςιμανςθ και ςτθν
καταγραφι των αιγοπροβάτων, για τθν εφαρμογι των ςτθν Ελλθνικι επικράτεια.
2. Θ τιρθςθ αρχείου τθσ Κοινοτικισ και Εκνικισ Νομοκεςίασ για τθν ςιμανςθ και τθν καταγραφι
των αιγοπροβάτων και θ μζριμνα για τθν αποςτολι τθσ παραπάνω νομοκεςίασ ςτισ Κτθνιατρικζσ
αρχζσ των Ν.Α.
3. Θ ςυνεργαςία με άλλεσ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του
Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου .
4. Θ ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων ςτθν οποία
καταχωροφνται τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ εκμεταλλεφςεισ και τον ηωικό πλθκυςμό των
αιγοπροβάτων ςτθν ελλθνικι επικράτεια.
5. Θ ςυνεργαςία με τισ Κτθνιατρικζσ αρχζσ των Ν.Α., ο ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν τουσ και θ
παροχι ςε αυτζσ τεχνικϊν οδθγιϊν , εκπαίδευςθσ προςωπικοφ και κάκε άλλου είδουσ
υποςτιριξθσ για τθν πλιρθ και ενιαία εφαρμογι του προγράμματοσ ςιμανςθσ και καταγραφισ
των αιγοπροβάτων ςε όλθ τθ χϊρα.
6. Ο ζλεγχοσ και θ εποπτεία των φορζων που αναλαμβάνουν προγράμματα ςιμανςθσ των
αιγοπροβάτων και καταγραφισ των εκμεταλλεφςεων και του ηωϊκοφ τουσ πλθκυςμοφ ςτο ςφνολο
ι ςε μζροσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, κακϊσ και των φορζων που αναλαμβάνουν τθν
καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, ςε ςυνεργαςία με τθν
Δ/νςθ
Ρλθροφορικισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και τισ Κτθνιατρικζσ αρχζσ
των Ν.Α..
7. Θ διαχείριςθ τθσ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ των παραγωγικϊν και μθ ηϊων ωσ προσ τισ
διαδικαςίεσ τοποκζτθςθσ θλεκτρονικϊν πομποδεκτϊν, τουσ ελζγχουσ, τισ πάςθσ φφςεωσ
εγκρίςεισ και πιςτοποιιςεισ και τθν ειςιγθςθ ζκδοςθσ πράξεων κανονιςτικοφ περιεχομζνου και
εγκυκλίων ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ γενικότερα.
Θ χοριγθςθ ζγκριςθσ των αρικμϊν των πομποδεκτϊν που είναι δυνατόν να διακινοφνται από
κάκε μια από τισ καταςκευάςτριεσ ι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ.
Θ ςυνεργαςία με ερευνθτικά κζντρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ χϊρασ κακϊσ και με άλλεσ
ςυναρμόδιεσ αρχζσ και φορείσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ.
Γ. Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ:
1.Θ παροχι τθσ απαραίτθτθσ μθχανογραφικισ υποδομισ (κεντρικοί θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ,
δίκτυο κλπ) για τθ λειτουργία τθσ κεντρικισ θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων ςτθν οποία
καταχωροφνται τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ εκμεταλλεφςεισ και το ηωικό πλθκυςμό των
αιγοπροβάτων.
2.Θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ, θ τεχνικι υποςτιριξθ, θ ςυντιρθςθ και θ προςταςία
τθσ παραπάνω μθχανογραφικισ υποδομισ.
3.Θ διάκεςθ του απαραίτθτου εξειδικευμζνου προςωπικοφ (υπεφκυνοι εφαρμογϊν, χειριςτζσ,
τεχνικοί κλπ) για τθ λειτουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων.

4.Θ χοριγθςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ (υπθρεςίεσ και φορείσ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Ν.Α. κλπ) ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
5.Θ εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ βάςθσ δεδομζνων με τθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων του
Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου.
6. Θ υποχρζωςθ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ (back up) ϊςτε τα ςτοιχεία που καταχωροφνται
ςτθ βάςθ δεδομζνων να είναι διακζςιμα για ζλεγχο μετά από τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ.
Δ. Στισ αρμοδιότθτεσ των Κτθνιατρικϊν αρχϊν των Ν.Α. περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ:
1.Θ Κατάρτιςθ και θ τιρθςθ, ανά τοπικι κτθνιατρικι μονάδα, ενθμερωμζνων καταλόγων των
εκμεταλλεφςεων αιγοπροβάτων του Νομοφ με κωδικό αρικμό για κάκε εκμετάλλευςθ.
2.Θ μζριμνα για τθν καταχϊρθςθ ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων του Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων των ςτοιχείων που αφοροφν ςτουσ καταλόγουσ των εκμεταλλεφςεων,
ςτθν απογραφι του ηωικοφ πλθκυςμοφ, ςτουσ ελζγχουσ και ςτισ επιβλθκείςεσ κυρϊςεισ .
3.Θ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των κατόχων των ηϊων, τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, των
Ενϊςεων Συνεταιριςμϊν και των επαγγελματικϊν ςυλλόγων των παραγωγϊν ςχετικά με τθν
εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία που αφοροφν ςτθ ςιμανςθ και τθν καταγραφι των
αιγοπροβάτων με διαλζξεισ, ομιλίεσ, ενθμερωτικά φυλλάδια, ανακοινϊςεισ κλπ.
4.Θ μζριμνα για τθν εφαρμογι εκ μζρουσ των κατόχων των ηϊων των διατάξεων που αφοροφν τθ
ςιμανςθ των ηϊων, τθν τιρθςθ και τθν ενθμζρωςθ των μθτρϊων ςτισ εκμεταλλεφςεισ και θ
παροχι ςτουσ κατόχουσ τθσ αναγκαίασ τεχνικισ εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ ϊςτε οι
τελευταίοι να προβαίνουν ςτθ ςιμανςθ των ηϊων τουσ και τθν τιρθςθ των μθτρϊων.
5. Θ χοριγθςθ ζγκριςθσ για τουσ αρικμοφσ των ενωτίων Τφπου 1 και Τφπου 2 ι των
θλεκτρονικϊν πομποδεκτϊν που πρζπει να αγοραςτοφν από τουσ κατόχουσ των εκμεταλλεφςεων.
6. Ο ζλεγχοσ και θ εποπτεία των φορζων που αναλαμβάνουν προγράμματα ςιμανςθσ των
αιγοπροβάτων και καταγραφισ των εκμεταλλεφςεων και του ηωικοφ τουσ πλθκυςμοφ ςτθν
περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ, κακϊσ και των φορζων που αναλαμβάνουν τθν καταχϊρθςθ
ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Δ/νςθ Κτθνιατρικισ
και τθ Δ/νςθ Ρλθροφορικισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
7. Θ διεξαγωγι ελζγχων ςτισ εκμεταλλεφςεισ αιγοπροβάτων, θ ειςιγθςθ για επιβολι διοικθτικϊν
κυρϊςεων ςτουσ παραβάτεσ και θ παροχι ςτοιχείων ςτθν Διεφκυνςθ Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 11 και 12 τθσ
παροφςασ απόφαςθσ.

Άρκρο 4
ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ
Το Σφςτθμα ςιμανςθσ, καταγραφισ και επιτιρθςθσ μετακινιςεων περιλαμβάνει τα ακόλουκα
ςτοιχεία:
1.Καταλόγουσ εκμεταλλεφςεων αιγοπροβάτων
2.Σιμανςθ των αιγοπροβάτων
3.Μθτρϊα εκμεταλλεφςεων

4 .Θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων
5. Ζγγραφα κυκλοφορίασ
Θ αναλυτικι περιγραφι των επί μζρουσ ςτοιχείων κακορίηεται ςτα άρκρα 5, 6, 7 ,8 και 9 τθσ
παροφςασ απόφαςθσ.

Άρκρο 5
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ
Α. τουσ καταλόγουσ εκμεταλλεύςεων αιγοπροβϊτων, που καταρτύζονται και τηρούνται ςτισ
κτηνιατρικϋσ υπηρεςύεσ των Περιφερειακών Ενοτότων (Π.Ε.) ό ςτισ κτηνιατρικϋσ υπηρεςύεσ
των Περιφερειών τησ χώρασ, εγγρϊφονται υποχρεωτικϊ όλεσ οι εκμεταλλεύςεισ αιγοπροβϊτων
που βρύςκονται εντόσ των γεωγραφικών ορύων αρμοδιότητϊσ τουσ και αποτελούν τη χειμερινό
διαμονό αγελών αιγοπροβϊτων, ανεξϊρτητα από τον αριθμό των ζώων τουσ. Όταν ςε μύα
εκμετϊλλευςη ςυςτεγϊζονται δύο (2) ό περιςςότερεσ αγϋλεσ που ανόκουν ςε διαφορετικούσ
κατόχουσ, κϊθε αγϋλη εγγρϊφεται χωριςτϊ, ωσ διακριτό εκμετϊλλευςη, ςτον κατϊλογο.
Β. ε κϊθε εκμετϊλλευςη αιγοπροβϊτων που εγγρϊφεται ςτουσ καταλόγουσ τησ παρ. Α
χορηγεύται κωδικόσ αριθμόσ εκμετϊλλευςησ, ο οπούοσ ϋχει την εξόσ μορφό:
EL 01 300001
Όπου :
EL
Λογότυπο τησ Ελλϊδασ
01
Κωδικόσ αριθμόσ τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ
300001 Κωδικόσ αριθμόσ τησ εκμετϊλλευςησ
Γ. Για την εγγραφό ςτουσ καταλόγουσ εκμεταλλεύςεων και τη χορόγηςη κωδικού αριθμού ο
κϊτοχοσ τησ εκμετϊλλευςησ υποβϊλλει προσ την αρμόδια κτηνιατρικό υπηρεςύα τησ οικεύασ
Π.Ε. ό Περιφϋρειασ αύτηςη – δόλωςη καταγραφόσ τησ εκμετϊλλευςησ ςύμφωνα με το
Παρϊρτημα 4 του ϊρθρου 14. Όταν οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ διαπιςτώνουν την κατοχό ζώων ςε
μη εγγεγραμμϋνη εκμετϊλλευςη, προβαύνουν ςτην εγγραφό τησ ςτουσ καταλόγουσ τησ παρ. Α
και ςτη χορόγηςη του κωδικού αριθμού τησ παρ. Β. την περύπτωςη αυτό επιβϊλλονται ςτον
κϊτοχο τα διοικητικϊ μϋτρα ςυμμόρφωςησ και οι διοικητικϋσ και ποινικϋσ κυρώςεισ τησ παρ. Η
του ϊρθρου 11.
Δ. Η χορόγηςη κωδικού αριθμού εκμετϊλλευςησ δεν απαλλϊςςει την κτηνοτροφικό
εγκατϊςταςη από την υποχρϋωςη τόρηςησ των όρων και των προώποθϋςεων τησ ιςχύουςασ
εθνικόσ νομοθεςύασ περύ ϋγκριςησ ό/και αδειοδότηςησ των ςταβλικών εγκαταςτϊςεων, ούτε
τον κϊτοχο των ζώων από τισ υποχρεώςεισ τησ ιςχύουςασ εθνικόσ και ενωςιακόσ νομοθεςύασ
που αφορούν την υγεύα των ζώων, την προςταςύα των ζώων και τη δημόςια υγεύα.
Ε. Οι κατϊλογοι εκμεταλλεύςεων περιϋχουν για κϊθε εκμετϊλλευςη, τουλϊχιςτον τα παρακϊτω
ςτοιχεύα:
1.Σην επωνυμύα ό το ονοματεπώνυμο του κατόχου και του υπεύθυνου για τη φροντύδα των
ζώων τησ εκμετϊλλευςησ, εϊν αυτόσ διαφϋρει από τον κϊτοχο,

2.Σον κωδικό αριθμό τησ εκμετϊλλευςησ,
3.Σο ΑΥΜ και τον Αριθμό Δελτύου Σαυτότητασ του κατόχου και του υπεύθυνου για τη φροντύδα
των ζώων τησ εκμετϊλλευςησ, εϊν αυτόσ διαφϋρει από τον κϊτοχο,
4.Σον Δόμο και την ειδικό τοποθεςύα που βρύςκεται η εκμετϊλλευςη,
5.Σην ταχυδρομικό διεύθυνςη και τον ταχυδρομικό κώδικα τησ εκμετϊλλευςησ,
6. Σισ γεωγραφικϋσ ςυντεταγμϋνεσ τησ εκμετϊλλευςησ,
7. Σην ταχυδρομικό διεύθυνςη και τον ταχυδρομικό κώδικα τησ κατοικύασ του κατόχου και του
υπεύθυνου για τη φροντύδα των ζώων τησ εκμετϊλλευςησ, εϊν αυτόσ διαφϋρει από τον κϊτοχο,
8. Ση θερινό διαμονό τησ αγϋλησ, ςτην περύπτωςη μετακύνηςησ των ζώων για βόςκηςη κατϊ το
θϋροσ (μετακύνηςη ςε θερινούσ βοςκότοπουσ),
9. Σισ τυχόν ςυςτεγαζόμενεσ εκμεταλλεύςεισ,
10. Σην αναλυτικό κατϊ εύδοσ και κατηγορύα ζώου απογραφό τησ εκμετϊλλευςησ.
Σ. Σα επιμϋρουσ ςτοιχεύα των καταλόγων των εκμεταλλεύςεων, τα οπούα καταχωρύζονται και
ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων του ϊρθρου 9, πρϋπει να διατηρούνται ςε αυτόν
τουλϊχιςτον τρύα (3) ϋτη μετϊ τη διακοπό τησ λειτουργύασ των εκμεταλλεύςεων. Η διακοπό
λειτουργύασ μιασ εκμετϊλλευςησ αιγοπροβϊτων γύνεται με δόλωςη του κατόχου προσ την
αρμόδια κτηνιατρικό υπηρεςύα τησ οικεύασ Π.Ε. ό Περιφϋρειασ, ςύμφωνα με το Παρϊρτημα 5
του ϊρθρου 14. Οποιαδόποτε μεταβολό των ςτοιχεύων των περιπτώςεων 1 και 3, όςον αφορϊ
τον υπεύθυνο για τη φροντύδα των ζώων τησ εκμετϊλλευςησ, και των περιπτώςεων 7, 8 και 9
τησ παρ. Ε πρϋπει να γνωςτοποιεύται εντόσ επτϊ (7) ημερών ςτην αρμόδια κτηνιατρικό
υπηρεςύα τησ οικεύασ Π.Ε. ό Περιφϋρειασ με δόλωςη του κατόχου, ςύμφωνα με το Παρϊρτημα 5
του ϊρθρου 14.

Άρκρο 6
ΣΘΜΑΝΣΘ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ
Α. Ζ ζήκαλζε ησλ αηγνπξνβάησλ, ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο, γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κε κέζα ζήκαλζεο εγθεθξηκέλα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα
παξακέλνπλ επί ησλ δψσλ ρσξίο λα είλαη επηβιαβή γηα απηά θαη λα κπνξνχλ εχθνια λα αθαηξεζνχλ απφ ηελ
ηξνθηθή αιπζίδα.
Β. Όια ηα αηγνπξφβαηα πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε κία εθκεηάιιεπζε ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά εληφο
πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ εγθαηαιείςνπλ ηελ
εθκεηάιιεπζε, κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ (δχν ηχπνη ελσηίσλ – ελψηηα ηχπνπ 1 θαη ελψηηα ηχπνπ 2) θαη
ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζήκαλζεο (ειεθηξνληθνί ζηνκαρηθνί βψινη, ειεθηξνληθά ελψηηα), ησλ νπνίσλ νη
αλαγξαθφκελεο/θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνληαη
ζηα Παξαξηήκαηα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κέζσλ ζήκαλζεο ιακβάλνληαη φια ηα
ελδεηθλπφκελα κέηξα ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη ηξαπκαηηζκνί ή/θαη κνιχλζεηο ζηα δψα.
Γ. ε θάζε δψν ηνπνζεηείηαη έλα ελψηην ηχπνπ 1 ζην αξηζηεξφ απηί θαη έλα ειεθηξνληθφ κέζν ζήκαλζεο
(ειεθηξνληθφο ζηνκαρηθφο βψινο ή ειεθηξνληθφ ελψηην ηνπνζεηεκέλν ζην δεμί απηί), ην νπνίν πεξηιακβάλεη,
κεηαμχ άιισλ, ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο κε ην ελψηην ηχπνπ 1.

Δ. α) Κατ’ εξαύρεςη από τα προβλεπόμενα ςτην παρ. Γ, η ςόμανςη πραγματοποιεύται με την
τοποθϋτηςη δύο (2) ενωτύων τύπου 1, ϋνα ςτο κϊθε αυτύ, ςτισ περιπτώςεισ:
1. ζώων ηλικύασ μικρότερησ των 6 μηνών, όταν πρόκειται να εγκαταλεύψουν την εκμετϊλλευςη
γϋννηςόσ τουσ για να πουληθούν ςε ϊλλη εκμετϊλλευςη με ςκοπό την πϊχυνςη ό την
αναπαραγωγό,
2. ζώων ηλικύασ μικρότερησ των 6 μηνών, όταν πρόκειται να διενεργηθεύ αιμοληψύα και
χρειϊζεται να εύναι γνωςτόσ ο ατομικόσ αριθμόσ τουσ,
3. ζώων ηλικύασ μικρότερησ των 6 μηνών, όταν η εκμετϊλλευςη εύναι υπό καθεςτώσ
υγειονομικόσ επιτόρηςησ και πρϋπει ϊμεςα να ςημανθούν όλα τα ζώα με ςτόχο την
καταπολϋμηςη μύασ επιζωοτύασ.
β) Ση ςόμανςό τουσ με δύο (2) ενώτια τύπου 1, ϋνα ςτο κϊθε αυτύ, εύναι δυνατό να διατηρούν
και τα ζώα που ϋχουν γεννηθεύ πριν την 31.12.2009, όταν ϋχουν ςημανθεύ εμπρόθεςμα και
εξακολουθούν να παραμϋνουν ςτισ εκμεταλλεύςεισ εν ζωό. ε περύπτωςη απώλειασ, ςτα εν
λόγω ζώα, των όδη χρηςιμοποιηθϋντων για τη ςόμανςό τουσ μϋςων και ςε εφαρμογό τησ παρ.
Γ του ϊρθρου 7, επαναςημαύνονται ςύμφωνα με την παρ. Γ του παρόντοσ.
Δ. Σα δψα πνπ ζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξ. Γ δελ δχλαηαη λα απνηεινχλ
αληηθείκελν ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ ή λα πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή ζε ηξίηε ρψξα, εάλ, δε, παξακείλνπλ
ζηελ εθηξνθή γέλλεζεο ή πξννξηζκνχ πέξαλ ηεο ειηθίαο ησλ έμη κελψλ, ζεκαίλνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ παξ. Γ ηνπ παξφληνο, κε ηελ αθαίξεζε ηνπ ελσηίνπ ηχπνπ 1 απφ ην δεμί απηί θαη ηελ ηνπνζέηεζε
ειεθηξνληθνχ κέζνπ ζήκαλζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο ίδηεο θσδηθνπνηεκέλεο
πιεξνθνξίεο κε ην αξρηθά ηνπνζεηεκέλν ζπκβαηηθφ κέζν ζήκαλζεο.
Σ. Σα ακλνεξίθηα πνπ είλαη κηθξφηεξα ησλ έμη (6) κελψλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα νδεγεζνχλ θαηεπζείαλ απφ
ηελ εθκεηάιιεπζε γέλλεζήο ηνπο ζην ζθαγείν θαη δελ πξννξίδνληαη γηα ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην ή γηα εμαγσγή
ζε ηξίηεο ρψξεο, ζεκαίλνληαη κφλν κε έλα ελψηην ηχπνπ 2, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην αξηζηεξφ απηί ηνπ δψνπ.
Ε. Κάζε δψν πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ Διιάδα απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξννξίδεηαη
γηα αλαπαξαγσγή ή πάρπλζε, δηαηεξεί ηελ αξρηθή ζήκαλζή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα κέζα ζήκαλζεο
απνιεζζνχλ ή θαηαζηνχλ δπζαλάγλσζηα, επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, απφ κέζα
ζήκαλζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο ίδηεο αλαγξαθφκελεο / θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο.
Ζ. Κάζε δψν πνπ εηζάγεηαη απφ ηξίηε ρψξα ζεκαίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. Γ ηνπ παξφληνο
ζηελ εθκεηάιιεπζε πξννξηζκνχ ζηελ νπνία εθηξέθνληαη δψα, εληφο πξνζεζκίαο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ
απφ ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζην κεζνξηαθφ ζηαζκφ θηεληαηξηθήο επηζεψξεζεο θαη, νπσζδήπνηε, πξηλ
απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αξρηθή ζήκαλζε ηεο ηξίηεο ρψξαο
θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη αληηζηνηρείηαη κε ηνλ ειιεληθφ “αηνκηθφ θσδηθφ αξηζκφ
αλαγλψξηζεο” πνπ δίλεηαη ζην δψν. Χζηφζν, ηα δψα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηε ρψξα, πξννξίδνληαη γηα
ζθαγή, κεηαθέξνληαη ζην ζθαγείν απεπζείαο απφ ην κεζνξηαθφ ζηαζκφ θηεληαηξηθήο επηζεψξεζεο θαη
ζθάδνληαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαηά ηελ είζνδν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα,
δηαηεξνχλ ηε ζήκαλζε ηεο ηξίηεο ρψξαο.
Θ. Σα κέζα ζήκαλζεο δελ επηηξέπεηαη λα αθαηξνχληαη απφ ηα δψα, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ παξ. Δ ηνπ παξφληνο, νχηε λα παξαπνηνχληαη ή λα αληηθαζίζηαληαη απφ κέζα ζήκαλζεο πνπ

πεξηιακβάλνπλ αλαγξαθφκελεο/θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζίγνπλ ην ζηφρν ηεο αληρλεπζηκφηεηαο
ησλ δψσλ.
Ι. Η ςόμανςη των αιγοπροβϊτων που φϋρουν αυτιϊ με ανατομικϋσ ιδιαιτερότητεσ, οι οπούεσ
καθιςτούν αδύνατη ό επιςφαλό την τοποθϋτηςη ενωτύων, δύναται να γύνεται με
ενδοςτομαχικό βώλο που φϋρει πομποδϋκτη με αριθμό ατομικόσ ςόμανςησ. Σα εν λόγω ζώα δεν
δύνανται να αποτελούν αντικεύμενο ενδοκοινοτικού εμπορύου ό να εξϊγονται ςε τρύτη χώρα.

Άρκρο 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΘΜΑΝΣΘΣ
Α. Ο κϊτοχοσ των ζώων, με εξαύρεςη τουσ μεταφορεύσ, οφεύλει να προμηθεύεται και να
τοποθετεύ ςτα ζώα του μϋςα ςόμανςησ που εύναι εγκεκριμϋνα από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ,
ςύμφωνα με την παρ. Α του ϊρθρου 6, υποβϊλλοντασ αύτηςη προσ την αρμόδια κτηνιατρικό
υπηρεςύα τησ οικεύασ Π.Ε. ό Περιφϋρειασ, με την οπούα ζητϊει την επικύρωςη τησ ποςότητασ
και των πληροφοριών που φϋρουν τα μϋςα ςόμανςησ που πρόκειται να προμηθευτεύ. Ο
κϊτοχοσ δύναται να προμηθεύεται εκ των προτϋρων ποςότητα μϋςων ςόμανςησ ανϊλογη με
τον αριθμό των ζώων τησ εκμετϊλλευςόσ του, ώςτε να διαθϋτει απόθεμα για περύοδο που δεν
υπερβαύνει το ϋνα ϋτοσ. Οι λεπτομϋρειεσ που αφορούν ςτη διαδικαςύα επικύρωςησ τησ
προμηθευόμενησ ποςότητασ, καθορύζονται με εγχειρύδια διαδικαςιών που εκδύδονται με ευθύνη
τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων. Δεν επιτρϋπεται
η υποβολό νϋασ αύτηςησ επικύρωςησ μϋςων ςόμανςησ από τον κϊτοχο, εφόςον δεν ϋχει
εξαντληθεύ το τυχόν απόθεμα μϋςων ςόμανςησ που διαθϋτει. Σο απόθεμα μϋςων ςόμανςησ που
δεν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ από τον κϊτοχο των ζώων κατϊ την υποβολό τησ δόλωςησ διακοπόσ
τησ λειτουργύασ τησ εκμετϊλλευςόσ του, ςύμφωνα με την παρϊγραφο Σ του ϊρθρου 5,
παραδύδεται ςτην αρμόδια κτηνιατρικό υπηρεςύα τησ οικεύασ Π.Ε. ό Περιφϋρειασ.
Β. Η προμόθεια των μϋςων ςόμανςησ γύνεται με δαπϊνη του κατόχου, ο οπούοσ φϋρει και την
ευθύνη τοποθϋτηςόσ τουσ ςτα ζώα.
Γ. ε περύπτωςη απώλειασ των μϋςων ςόμανςησ, η αντικατϊςταςό τουσ γύνεται ϊμεςα, με
ευθύνη του κατόχου και ςύμφωνα με τισ παρ. Α και Β, με μϋςα ςόμανςησ που φϋρουν τισ ύδιεσ
αναγραφόμενεσ/κωδικοποιημϋνεσ πληροφορύεσ με τα απωλεςθϋντα. Ομούωσ, ϊμεςα γύνεται η
αντικατϊςταςη των ηλεκτρονικών μϋςων ςόμανςησ που ο πομποδϋκτησ τουσ δυςλειτουργεύ ό
των ενωτύων (ςυμβατικών, ηλεκτρονικών) που φϋρουν πληροφορύεσ που ϋχουν καταςτεύ
δυςανϊγνωςτεσ. ε κϊθε περύπτωςη, η αντικατϊςταςη των μϋςων ςόμανςησ, ςύμφωνα με τα
ανωτϋρω, πραγματοποιεύται από τον κϊτοχο πριν τα ζώα εγκαταλεύψουν για οποιοδόποτε λόγο
την εκμετϊλλευςη.
Γ. Με ηελ πξνκήζεηα ησλ κέζσλ ζήκαλζεο απφ ηνλ θάηνρν ε εηαηξία δηάζεζήο ηνπο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη εγγξάθσο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ηελ αξκφδηα ηνπηθή Κηεληαηξηθή αξρή, ε νπνία
εμέδσζε ηελ έγθξηζε ηεο παξ. Α ηνπ παξφληνο ή/θαη ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, φηαλ απηφ ηεο δεηεζεί.

Άρκρο 8
ΜΘΤΩΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ
Α. Πλοι οι κάτοχοι αιγοπροβάτων τθροφν υποχρεωτικά ςυνεχϊσ ενθμερωμζνο μθτρϊο
εκμετάλλευςθσ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Ραράρτθμα αρ. 3 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Τα
μθτρϊα μπορεί να τθροφνται θλεκτρονικά ι χειρόγραφα και ζχουν μορφι καρτζλασ ι βιβλίου
και διαςτάςεισ τουλάχιςτον ςελίδασ Α3.
Β. Ζ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ θαη ε θαηαρψξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξ. Γ ηνπ παξφληνο πιεξνθνξηψλ
γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θαηφρνπ. Ο θάηνρνο δηελεξγεί απνγξαθή ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
αηγνπξνβάησλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ ρξφλν, ζην δηάζηεκα ησλ κελψλ Ννεκβξίνπ –
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Μεηά απφ θάζε απνγξαθή θαη εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηά ηεο,
πνπ πάλησο δελ μεπεξλά ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, ν θάηνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηα ζρεηηθά πεδία
ηνπ κεηξψνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη λα δηαβηβάζεη ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ζηελ αξκφδηα
ηνπηθή Κηεληαηξηθή αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ
ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο
Γ. Τα μθτρϊα περιλαμβάνουν τουλάχιςτον :
1.Τθν Επωνυμία ι το Ονοματεπϊνυμο του κατόχου και του υπεφκυνου τθσ εκμετάλλευςθσ.
2.Τον Κωδικό αρικμό τθσ εκμετάλλευςθσ.
3.Το ΑΦΜ και τον αρικμό Δελτίου Ταυτότθτασ του κατόχου όταν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο
και του υπευκφνου.
4.Τον Διμο, τθν Κοινότθτα, τθν ειδικι τοποκεςία και τισ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ – κωδικό
αγροτεμαχίου τθσ ςταυλικισ εγκατάςταςθσ τθσ χειμερινισ και τθσ κερινισ διαμονισ του
κοπαδιοφ.
5.Τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ και τον ταχυδρομικό κϊδικα του κατόχου και του υπευκφνου.
6.Τισ ςυςτεγαηόμενεσ εκμεταλλεφςεισ.
7.Τθν αναλυτικι κατά είδοσ και κατθγορία ηϊου απογραφι τθσ εκμετάλλευςθσ.
8. Το είδοσ τθσ παραγωγισ.
9. 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 αναγνϊριςθσ
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.
10. Για τα ηϊα που ειςζρχονται ςτθν εκμετάλλευςθ, τον κωδικό αναγνϊριςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ
καταγωγισ και τθν θμερομθνία άφιξισ τουσ.
11. Πληροφορύεσ για τισ αντικαταςτϊςεισ μϋςων ςόμανςησ.
12. Γηα θάζε δψν πνπ γελληέηαη κεηά ηελ 31.12.2009, ηνλ αηνκηθφ θσδηθφ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ δψνπ, ην
κήλα θαη ην έηνο γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ ηνπ δψνπ ζηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ εκεξνκελία ζήκαλζήο ηνπ θαη,
εθφζνλ είλαη γλσζηά, ηε θπιή θαη ηνλ γνλφηππφ ηνπ.
13. Γηα θάζε παξηίδα δψσλ πνπ ζεκαίλνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηε παξ. Σ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο,
ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο ησλ δψσλ, ην έηνο γέλλεζήο θαη ηελ εκεξνκελία ζήκαλζήο ηνπο.

Δ. Οι καταχωρύςεισ ςτο μητρώο αποδεικνύονται από τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα και ο
κϊτοχοσ των ζώων παρϋχει ςτην αρμόδια κτηνιατρικό υπηρεςύα, όταν αυτό του ζητηθεύ, κϊθε
πληροφορύα ςχετικϊ με την προϋλευςη, τα μϋςα ςόμανςησ και, ενδεχομϋνωσ, τον προοριςμό
των ζώων, τα οπούα εύχε ςτην κατοχό του ό τα οπούα μετϋφερε, εμπορεύθηκε ό ϋςφαξε κατϊ τα
τελευταύα τρύα ϋτη.

Άρκρο 9
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α. Θ θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων περιζχει τα εξισ:
1.Τθν Επωνυμία ι το Ονοματεπϊνυμο του κατόχου και του υπεφκυνου τθσ εκμετάλλευςθσ.
2.Τον Κωδικό αρικμό τθσ εκμετάλλευςθσ.
3.Το ΑΦΜ και τον αρικμό Δελτίου Ταυτότθτασ του όταν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο και του
υπευκφνου.
4.Τον Διμο, τθν Κοινότθτα, τθν ειδικι τοποκεςία και τισ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ – κωδικό
αγροτεμαχίου τθσ ςταυλικισ εγκατάςταςθσ τθσ χειμερινισ και τθσ κερινισ διαμονισ του
κοπαδιοφ.
5.Τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ και τον ταχυδρομικό κϊδικα του κατόχου και του υπευκφνου.
6.Τισ ςυςτεγαηόμενεσ εκμεταλλεφςεισ.
7.Ρεδίο για καταχωριςεισ πλθροφοριϊν υγειονομικοφ χαρακτιρα.
8.Τθν αναλυτικι κατά είδοσ και κατθγορία ηϊου απογραφι τθσ εκμετάλλευςθσ.
9. Το είδοσ τθσ παραγωγισ.
10. Γηα θάζε μερσξηζηή κεηαθίλεζε δψσλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. Δ
ηνπ άξζξνπ 10, ηεο παξνχζαο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθηλνχκελσλ δψσλ, ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ κεηαθνξέα θαη
θαηά πεξίπησζε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ, ηε ρψξα πξνέιεπζεο ή
πξννξηζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ ζθαγείνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο ή άθημεο.
11. Πεδία δεδνκέλσλ γηα θαηαρσξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 11 ηεο παξνχζαο, ηα επξήκαηα απηψλ θαη ηηο ηπρφλ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.
Β. Οι Κτθνιατρικζσ αρχζσ των Ν.Α. είναι υπεφκυνεσ για τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων και τθν
διαρκι ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα
άρκρα 3, 5 και 8 τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
Γ. Θ θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ζχει τθ δυνατότθτα εξαγωγισ ςυγκεντρωτικϊν ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων ςε επίπεδο Χϊρασ, Νομοφ, Διμου, Κοινότθτασ και Αγροτικοφ Κτθνιατρείου.

Άρκρο 10
ΕΓΓΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ
Α. Σα αιγοπρόβατα που εγκαταλεύπουν την εκμετϊλλευςη προϋλευςόσ τουσ, μετακινούμενα για
οποιοδόποτε ςκοπό ςτο εςωτερικό τησ χώρασ, ςυνοδεύονται από «Έγγραφο Κυκλοφορύασ –
Τγειονομικό Πιςτοποιητικό», υπόδειγμα του οπούου καθορύζεται ςτο Παρϊρτημα 7 του ϊρθρου
14. Σο ϋγγραφο κυκλοφορύασ-υγειονομικό πιςτοποιητικό ιςχύει για πϋντε (5) ημϋρεσ από την
ημερομηνύα ϋκδοςόσ του. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ λόγω μετακύνηςησ ςε βοςκότοπο (π.χ.

πεζό) το πιςτοποιητικό μπορεύ να ιςχύει μϋχρι 10 ημϋρεσ, γεγονόσ που διευκρινύζεται ςτο
ςημεύο 11 του εγγρϊφου από την αρμόδια κτηνιατρικό υπηρεςύα του τόπου προϋλευςησ των
ζώων. Κϊθε ϋγγραφο κυκλοφορύασ-υγειονομικό πιςτοποιητικό εκδύδεται αποκλειςτικϊ για ζώα
που ϋχουν τον ύδιο παραλόπτη, προϋρχονται από την ύδια εκμετϊλλευςη και μετακινούνται με
το ύδιο μεταφορικό μϋςο.
Β. Σο μϋροσ I του εγγρϊφου τησ παρ. Α ςυμπληρώνεται με ευθύνη του κατόχου-αποςτολϋα των
μετακινούμενων ζώων, του μεταφορϋα (εϊν πρόκειται για πρόςωπο ϊλλο του κατόχουαποςτολϋα) και του εμπόρου που πιθανϊ ςυμμετϋχει ςτην μετακύνηςη, κατϊ το μϋροσ που
αφορϊ τον καθϋνα, ςε τϋςςερα αντύγραφα και υποβϊλλεται ςτην αρμόδια κτηνιατρικό
υπηρεςύα τησ οικεύασ Π.Ε. ό Περιφϋρειασ του τόπου προϋλευςησ των ζώων. Επϋχει θϋςη
αύτηςησ και υπεύθυνησ δόλωςησ εκ μϋρουσ κϊθε υπογρϊφοντα για την πληρότητα και
ορθότητα των αναγραφόμενων ςτοιχεύων που τον αφορούν και από κοινού για τον δηλούμενο
προοριςμό των ζώων. Η αρμόδια κτηνιατρικό υπηρεςύα, μετϊ από ϋλεγχο και πρωτοκόλληςη
των εγγρϊφων, ςυμπληρώνει το μϋροσ II, που αφορϊ τισ υγειονομικϋσ πληροφορύεσ και τισ
εγγυόςεισ για τα μετακινούμενα ζώα. Όλα τα αντύγραφα υπογρϊφονται και ςφραγύζονται
πρωτότυπα, ϋνα εξ αυτών παραμϋνει ςτο αρχεύο τησ εκδύδουςασ κτηνιατρικόσ υπηρεςύασ, ϋνα
κατατύθεται ςτην αρμόδια κτηνιατρικό υπηρεςύα τησ οικεύασ Π.Ε. ό Περιφϋρειασ του τόπου
προοριςμού των ζώων, ϋνα ςυνοδεύει τα ζώα ςτον τόπο προοριςμού και φυλϊςςεται από τον
παραλόπτη τουσ και ϋνα φυλϊςςεται ςτο αρχεύο τησ εκμετϊλλευςησ προϋλευςόσ τουσ.
Γ. τον τόπο προοριςμού ο παραλόπτησ των ζώων ενημερώνει ϊμεςα την αρμόδια κτηνιατρικό
υπηρεςύα τησ οικεύασ Π.Ε. ό Περιφϋρειασ, η οπούα δύναται να διενεργεύ τουσ προβλεπόμενουσ
από την ιςχύουςα εθνικό και ενωςιακό νομοθεςύα ελϋγχουσ (εγγρϊφων, ταυτοπούηςησ των
ζώων, φυςικούσ ελϋγχουσ), καταγρϊφοντασ ςτην ειδικό θϋςη του εγγρϊφου τησ παρ. Α τυχόν
παρατηρόςεισ και διαπιςτώςεισ. ε περύπτωςη διαπύςτωςησ παρατυπιών ενημερώνει αμϋςωσ
την αρμόδια κτηνιατρικό υπηρεςύα του τόπου προϋλευςησ των ζώων και επιβϊλλονται τα
διοικητικϊ μϋτρα ςυμμόρφωςησ και οι διοικητικϋσ και ποινικϋσ κυρώςεισ τησ παρ. Η του
ϊρθρου 11
Γ. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, πξηλ απφ ηελ θάζε κεηαθίλεζε, θαηαρσξείηαη ζην ζπλνδεπηηθφ Έγγξαθν
Κπθινθνξίαο-Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ν αηνκηθφο θσδηθφο αξηζκφο θάζε κεηαθηλνχκελνπ δψνπ πνπ
ζεκαίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 6, ηεο παξνχζαο.
Δ. Οη απνζηνιείο θαη νη παξαιήπηεο κεηαθηλνχκελσλ δψσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν θαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ ή εκπνξίνπ κε ηξίηεο
ρψξεο, νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην κεηξψν ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο ηνπηθέο
Κηεληαηξηθέο αξρέο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ηε κεηαβνιή ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ γηα ην
νπνίν είλαη ππεχζπλνη, εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ δψσλ, ππνβάιινληαο
ζπκπιεξσκέλν ην “Γειηίν Γλσζηνπνίεζεο Μεηαβνιψλ Εσηθνχ Κεθαιαίνπ Δθκεηάιιεπζεο Αηγνπξνβάησλ”
πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 8 ηεο παξνχζαο.

Άρκρο 11
ΕΛΕΓΦΟΙ-ΚΤΡΩΕΙ
Α. Οι αρμόδιεσ κτηνιατρικϋσ υπηρεςύεσ των οικεύων Π.Ε. ό Περιφερειών, διενεργούν επιτόπιουσ
ελϋγχουσ που καλύπτουν ετηςύωσ το 3% των εκμεταλλεύςεων αιγοπροβϊτων και
περιλαμβϊνουν τουλϊχιςτον το 5% των ζώων τησ περιοχόσ αρμοδιότητϊσ τουσ.
Β. Οι ϋλεγχοι μπορούν να διεξϊγονται εύτε μεμονωμϋνα εύτε ταυτόχρονα με την εφαρμογό των
προγραμμϊτων εξυγύανςησ του ζωικού κεφαλαύου εύτε ςε ςυνδυαςμό με οποιουςδόποτε ϊλλουσ
ελϋγχουσ που προβλϋπονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ τησ ενωςιακόσ ό τησ εθνικόσ
νομοθεςύασ.
Γ. Η επιλογό των εκμεταλλεύςεων που πρόκειται να ελεγχθούν πραγματοποιεύται βϊςει
ανϊλυςησ κινδύνου.
Δ. την ανϊλυςη κινδύνου ανϊ εκμετϊλλευςη λαμβϊνονται υπόψη τα ακόλουθα:
1. Ο αριθμόσ των ζώων ςτην εκμετϊλλευςη,
2. Παρϊμετροι που αφορούν την δημόςια υγεύα και την υγεύα των ζώων και ιδύωσ την ύπαρξη
προηγουμϋνων κρουςμϊτων,
3. ημαντικϋσ μεταβολϋσ ςε ςύγκριςη με τα προηγούμενα ϋτη,
4. Σα αποτελϋςματα των ελϋγχων που πραγματοποιόθηκαν κατϊ τα προηγούμενα ϋτη,
5. Η ορθό ό μη κοινοπούηςη των ςτοιχεύων ςτην αρμόδια αρχό,
6. Η ορθό τόρηςη του μητρώου τησ εκμετϊλλευςησ του ϊρθρου 8,
7. Σο ποςό τησ ετόςιασ πριμοδότηςησ για αιγοπρόβατα που ϋχει ζητηθεύ από την
εκμετϊλλευςη ό/και ϋχει καταβληθεύ ςε αυτόν.
Ε. Η αρμόδια υπηρεςύα προβαύνει ςτουσ ελϋγχουσ χωρύσ προηγούμενη ειδοπούηςη του κατόχου
τησ εκμετϊλλευςησ. Όταν κρύνεται απαραύτητο, μπορεύ να εκδύδει προειδοποιητικό
ανακούνωςη, η οπούα δεν προηγεύται του ελϋγχου περιςςότερεσ από ςαρϊντα οκτώ (48) ώρεσ,
εκτόσ από εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ. Ο ϋλεγχοσ ολοκληρώνεται ςε μύα επιτόπια επύςκεψη ςτην
εκμετϊλλευςη. ε περύπτωςη που αυτό δεν εύναι δυνατό, λαμβϊνονται όλα τα απαραύτητα
μϋτρα ώςτε να μην αλλοιωθεύ, ςκόπιμα ό μη, ϋωσ το πϋρασ του ελϋγχου, η κατϊςταςη τησ
εκμετϊλλευςησ η ςχετικό με το αντικεύμενο του ελϋγχου. Για τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και
τυχόν διαπιςτώςεισ για μη ςυμμόρφωςη με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ ςυντϊςςεται «Έκθεςη
επιτόπιου ελϋγχου εκμετϊλλευςησ αιγοπροβϊτων», ςύμφωνα με το Παρϊρτημα 6 του ϊρθρου
14, το ϋντυπο τησ οπούασ προεκτυπώνεται από την ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων του ϊρθρου 9.
ε κϊθε περύπτωςη, ο κϊτοχοσ των ζώων ό ο εκπρόςωπόσ του ςυνυπογρϊφει την ϋκθεςη και
διατυπώνει τισ παρατηρόςεισ του ςχετικϊ με το περιεχόμενό τησ. Η ϊρνηςη ςυνυπογραφόσ τησ
ϋκθεςησ εκ μϋρουσ του δεν κωλύει την περαιτϋρω διαδικαςύα επιβολόσ κυρώςεων.
Σ. Εκτόσ από τουσ επιτόπιουσ ελϋγχουσ, οι οικεύεσ κτηνιατρικϋσ υπηρεςύεσ εύναι δυνατό να
προβαύνουν και ςε διοικητικούσ ελϋγχουσ ςυμμόρφωςησ των εκμεταλλεύςεων, όποτε κρύνεται
αναγκαύο, ιδιαύτερα ςε ότι αφορϊ τα μητρώα εκμεταλλεύςεων και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ
ϋγγραφα που αποδεικνύουν τισ καταχωρύςεισ ςε αυτϊ, καθώσ και τη διαςταύρωςη ςτοιχεύων

με τισ πληροφορύεσ τησ ηλεκτρονικόσ βϊςησ δεδομϋνων του ϊρθρου 9. την περύπτωςη αυτό
ςυντϊςςεται ϋκθεςη ευρημϊτων διοικητικού ελϋγχου εκμετϊλλευςησ αιγοπροβϊτων, την οπούα
ςυνυπογρϊφει ο κϊτοχοσ των ζώων ό ο εκπρόςωπόσ του και διατυπώνει τισ παρατηρόςεισ του
ςχετικϊ με το περιεχόμενο. Η ϊρνηςη ςυνυπογραφόσ τησ ϋκθεςησ εκ μϋρουσ του δεν κωλύει την
περαιτϋρω διαδικαςύα επιβολόσ κυρώςεων.
Ζ. Οι οικεύεσ κτηνιατρικϋσ υπηρεςύεσ προβαύνουν ςε ςτοχευμϋνουσ διοικητικούσ ό/και
επιτόπιουσ ελϋγχουσ ςτισ περιπτώςεισ που η Γενικό Διεύθυνςη Βιώςιμησ Ζωικόσ Παραγωγόσ
και Κτηνιατρικόσ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων τουσ διαβιβϊζει τα
αποτελϋςματα των ελϋγχων που κοινοποιούν ςε αυτόν οι εποπτευόμενοι από το Τπουργεύο
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων φορεύσ, όταν αυτού διαπιςτώνουν μη ςυμμορφώςεισ ςτισ
διατϊξεισ τησ παρούςασ κατϊ την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τουσ.
Η. ε όςουσ δε ςυμμορφώνονται με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ, επιβϊλλονται τα διοικητικϊ
μϋτρα ςυμμόρφωςησ και οι διοικητικϋσ και ποινικϋσ κυρώςεισ που προβλϋπονται από τισ
διατϊξεισ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 3, τησ παρ. 1 του ϊρθρου 13, τησ περ. 1 τησ παρ. 2α) και των
περ. 3 ϋωσ 14 τησ παρ. 2δ) του ϊρθρου 23 και των παρ. 1 και 4 του ϊρθρου 27 του ν. 4235/2014
(A΄32).
Θ. Σα αποτελϋςματα όλων των επιτόπιων και των διοικητικών ελϋγχων, καθώσ και τα
διοικητικϊ μϋτρα ςυμμόρφωςησ και οι διοικητικϋσ και ποινικϋσ κυρώςεισ που επιβϊλλονται ςε
περιπτώςεισ μη ςυμμόρφωςησ με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ, καταχωρύζονται με ευθύνη των
αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεςιών των οικεύων Π.Ε. ό Περιφερειών ςτην ηλεκτρονικό βϊςη
δεδομϋνων του ϊρθρου 9. Η Διεύθυνςη Προςταςύασ των Ζώων, Υαρμϊκων & Κτηνιατρικών
Εφαρμογών του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων, με βϊςη τα καταχωριςμϋνα
ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων ςτοιχεύα, ςυντϊςςει και υποβϊλλει ςτην Ευρωπαώκό
Επιτροπό, το αργότερο ϋωσ την 31η Αυγούςτου κϊθε ϋτουσ, ετόςια ϋκθεςη ςχετικϊ με τα
αποτελϋςματα των επιτόπιων ελϋγχων που διενεργόθηκαν ςτη χώρα κατϊ την προηγούμενη
ετόςια περύοδο επιθεώρηςησ.

ΑΘΟ 12
ΚΥΩΣΕΙΣ

Καταργήθηκε με την παρ.29 του άρθρου 64 του ν.4235/2014
Άρκρο 13
ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΡΛΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΘΣΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΘΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ
ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι παραπάνω φορείσ πρζπει να διακζτουν :
1. Επαρκζσ κτθνιατρικό προςωπικό (τουλάχιςτον ζναν υπεφκυνο κτθνίατρο /Νομό)
επικουροφμενο εφόςον είναι αναγκαίο και από προςωπικό άλλων ειδικοτιτων όπωσ αποφοίτουσ
ΤΕΙ Ηωικισ Ραραγωγισ, εργάτεσ κλπ. Το κτθνιατρικό προςωπικό του φορζα πρζπει να ζχει

προγενζςτερθ εμπειρία ςε προγράμματα ςιμανςθσ και καταγραφισ των ηϊων ι ςε λοιπά
κτθνιατρικά προγράμματα και δραςτθριότθτεσ (εμβολιαςμοί, κτθνιατρικζσ επεμβάςεισ και
κεραπείεσ ςε παραγωγικά ηϊα κλπ)
2. Τθν απαραίτθτθ τεχνικι υποδομι για τθν ςιμανςθ και τθν καταγραφι των ηϊων (αυτοκίνθτα,
εργαλεία ςιμανςθσ κλπ).
3. Σε περίπτωςθ φορζα από τον οποίο ηθτθκεί να εφαρμόςει πρόγραμμα καταχϊρθςθσ
ςτοιχείων ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ τεχνογνωςία ςε
ςυςτιματα πλθροφορικισ, τεχνικι υποδομι, επαρκζσ ειδικευμζνο προςωπικό και εμπειρία ςτθν
καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςε βάςεισ δεδομζνων.

Άρκρο 14
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
Ραρατίκενται κατωτζρω τα Ραραρτιματα 1,2,3,4,5,6,7,8 θαη 9 τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ και ζχουν ωσ εξισ :
Ραράρτθμα αρ.1: «ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΜΔΑ ΖΜΑΝΖ»
Ραράρτθμα αρ.2: «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΑ ΖΜΑΝΖ»
Ραράρτθμα αρ.3: «ΜΘΤΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ»
Ραράρτθμα αρ.4: «ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ»
Ραράρτθμα αρ.5: «ΔΘΛΩΣΘ ΔΙΑΚΟΡΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ»
Ραράρτθμα αρ.6: «ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΟΠΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ»
Ραράρτθμα αξ.7: «ΕΓΓΡΑΥΟ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ – ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ
Παξάξηεκα αξ.8: «ΓΔΛΣΗΟ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΕΧΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ»
Παξάξηεκα αξ.9: «ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ»

Άρκρο 15
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ
Τα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ απόφαςθσ μπορεί να ςυμπλθρϊνονται και να τροποποιοφνται
με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Με τθν ίδια ι όμοια απόφαςθ μπορεί να κακορίηονται και
λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.

Άρκρο 16
ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ καταργείται θ με αρικμό 225801/16.5.2003 Κοινι
Υπουργικι Απόφαςθ για «Τθν Εγκατάςταςθ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια ενόσ Συςτιματοσ Δικτφου
Καταγραφισ και Επιτιρθςθσ των Εκμεταλλεφςεων αιγοπροβάτων και του Ηωικοφ τουσ
Κεφαλαίου ςτα πλαίςια του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου , ςε εφαρμογι

του κανονιςμοφ 3508/92/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β` 753), όπου δε γίνεται αναφορά ςτισ
διατάξεισ τθσ καταργοφμενθσ, νοοφνται οι διατάξεισ τθσ παροφςασ.
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 3, 4, 5 θαη 6 ηεο αξηζ. 261077/18.01.2007
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο ππ’ αξηζκ.
263493/27.07.2004 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β’ 1253) “ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβάησλ θαη ηνπ δσηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ ζε εθαξκνγή ηνπ Καλ (ΔΚ) 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ” ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε κε
ζηνκαρηθφ βψιν» (Β’ 125).

Άρκρο 17
ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ
Θ παροφςα απόφαςθ αρχίηει να ιςχφει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςισ τθσ ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ.
Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΜΔΑ ΖΜΑΝΖ
Α. ΑΠΔΙΚΟΝΙΖ ΔΝΧΣΙΧΝ
Α1. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΕΝΩΣΙΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ 1 (με ατομικό αριθμό
αναγνώριςησ)
ΑΡΕΝΙΚΟ
ΦΗΜΑ Α

ΦΗΜΑ Β

EL
01 300001
Μ1

EL
01 300001

0001
Π1
EL
01
300001
0001
Bar code:
M1
Π1
Μ2
Π2

: λογότυπο χώρασ
: κωδικόσ αριθμόσ Περιφερειακόσ Ενότητασ
: κωδικόσ αριθμόσ εκμετϊλλευςησ
: ατομικόσ κωδικόσ αριθμόσ ζώου
: προαιρετικϊ
: 40-47 mm
:35-42 mm
: 40-47 mm
: 14-15 mm

Μ
2

Π2

ΘΗΛΤΚΟ
ΦΗΜΑ Α

ΦΗΜΑ Β

0001
Μ1

EL
01 300001

Π2

Μ
2

0001
Π1
EL
01
300001
0001
Bar code:
M1
Π1
Μ2
Π2

: λογότυπο χώρασ
: κωδικόσ αριθμόσ Περιφερειακόσ Ενότητασ
: κωδικόσ αριθμόσ εκμετϊλλευςησ
: ατομικόσ κωδικόσ αριθμόσ ζώου
: προαιρετικϊ
: 40-47 mm
: 35-42 mm
: 40-47 mm
: 14-15 mm

Α2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 2 (ρσξίο αηνκηθφ αξηζκφ αλαγλψξηζεο)

ΑΡΔΝΗΚΟ

ΘΖΛΤΚΟ

Μ

Μ
Π
EL ΥΥ

/
ΦΦΦΦ

EL
01
300001
XX
ΦΦΦΦ

= ινγφηππν ρψξαο
= θσδηθφο αξηζκφο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο
= θσδηθφο αξηζκφο εθκεηάιιεπζεο
= κήλαο εθηχπσζεο (01-12)
= έηνο εθηχπσζεο

M
Π

= 35 -37 mm
= 8 - 10 mm

Π

Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΩΣΙΩΝ
Β1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 1 (κε αηνκηθφ αξηζκφ αλαγλψξηζεο)
1. Σα ζρήκαηα ηνπ ελσηίνπ ηχπνπ 1 πνπ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεηθνλίδνληαη ζην ηκήκα Α ηνπ
παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ ζρήκαηνο (ζρήκα Α ή ζρήκα Β) απφ κέξνπο ηνπ
θαηφρνπ αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο. Δπηηξέπεηαη ε ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ηνπ
ζρήκαηνο ηνπ ελσηίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδνληαη νπσζδήπνηε νη ειάρηζηεο – κέγηζηεο
δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη δελ ζα παξαβηάδεηαη ην γεληθφ ζρήκα ηνπ ελσηίνπ Α ή Β.
2. Σν ρξψκα ηνπ ελσηίνπ είλαη θίηξηλν RAL ε δε γξαθή ηνπ καχξε, αλεμίηειε, ηππσκέλε κε LASER θαη
επαλάγλσζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 7 ρξφληα. To ρξψκα ηνπ ελσηίνπ δελ πεξηέρεη θάδκην θαη κφιπβδν ζε
αληρλεχζηκα επίπεδα, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο εξγαζηεξηαθέο κεζφδνπο αλάιπζεο. Σν ελψηην είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπνπξεζάλε ειαζηηθήο πθήο, αλζεθηηθή ζε ζεξκνθξαζίεο απφ –10 έσο 50 βαζκνχο
C, αληηκηθξνβηαθή θαη πξέπεη λα κπνξεί λα παξακέλεη επί ηνπ δψνπ, ζπλερψο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, επί
ηνπιάρηζηνλ 7 ρξφληα, ρσξίο λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηφ.
3. Κάθε ενώτιο αποτελείται από δύο μέρη ιδίου ςχήματοσ, ένα «Θηλυκό» και ένα «Αρςενικό»,
για τα οποία πρέπει να ιςχύουν τα εξήσ:
Α. Η κεφαλή ςτο θηλυκό είναι ανοιχτού, ημίκλειςτου ή κλειςτού τύπου, ςτο δε αρςενικό είναι
κωνική και φέρει αιχμηρή, μεταλλική και ανοξείδωτη απόληξη.
Β. Σα 2 μέρη του ενωτίου, διαθέτουν ςύςτημα ενθυλάκωςησ απαραβίαςτο ςε ελάχιςτη
δύναμη έλξησ 260 Newton. Μετά την ενθυλάκωςη, το αρςενικό περιςτρέφεται ελεύθερα
ςτο θηλυκό ενώ η απόςταςη του αρςενικού από το θηλυκό είναι 8 - 11 χιλιοςτά. Η

εφαρμογή του αρςενικού μέρουσ με το θηλυκό κατά την ενθυλάκωςη πρέπει να είναι
πλήρησ, ώςτε κατά την τυχόν απόπειρα απόςπαςησ η κεφαλή του αρςενικού να παραμένει
μέςα ςτο θηλυκό και επομένωσ να είναι αδύνατη η επαναχρηςιμοποίηςη του ενωτίου ςε
άλλο ζώο.
Γ. Σο μήκοσ του ενωτίου είναι 40 – 47 χιλιοςτά για κάθε μέροσ και για τα δυο ςχήματα.
Δ. Σο πλάτοσ του ενωτίου είναι 35 –42 χιλιοςτά για κάθε μέροσ για το ςχήμα Α και 14 - 15
χιλιοςτά για κάθε μέροσ για το ςχήμα Β.
4. Γηα ην ζρήκα Α, θάζε κέξνο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
Α. Λνγφηππν ηεο ρψξαο «EL» (1ε γξακκή), ηππσκέλν κε ραξαθηήξεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηψλ.
Β. «Κσδηθφ αξηζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο» πνπ απνηειείηαη απφ δχν αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο,
αθνινπζνχκελν απφ ηνλ «θσδηθφ αξηζκφ εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη απφ ην πξφζεκα «3» θαη πέληε
αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο (2ε γξακκή). Οη ηππσκέλνη αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο πξέπεη λα έρνπλ χςνο
ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηά.
Γ. «Αηνκηθφ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ δψνπ», απνηεινχκελν απφ ηέζζεξηο αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο (3 ε γξακκή),
χςνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ.
Γ. Πξναηξεηηθά, ξαβδσηφ θσδηθφ (bar code) πνπ θσδηθνπνηεί ηνπο 8 αξηζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηεο 2εο θαη 3εο γξακκήο. ηελ
πεξίπησζε απηή, ην χςνο φισλ ησλ ηππσκέλσλ ραξαθηήξσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί, ρσξίο σζηφζν
λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 5 ρηιηνζηψλ.
5. Γηα ην ζρήκα Β, ε επηθάλεηα ηνπ αξζεληθνχ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο
κε ηππσκέλνπο ραξαθηήξεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηψλ:
Α. Λνγφηππν ηεο ρψξαο «EL» (1ε γξακκή).
Β. «Κσδηθφ αξηζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο» πνπ απνηειείηαη απφ δχν αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο,
αθνινπζνχκελν απφ ηνλ «θσδηθφ αξηζκφ εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη απφ ην πξφζεκα «3» θαη πέληε
αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο (2ε γξακκή).
6. Γηα ην ζρήκα Β, ε επηθάλεηα ηνπ ζειπθνχ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηνλ «αηνκηθφ θσδηθφ αξηζκφ
ηνπ δψνπ», απνηεινχκελν απφ ηέζζεξηο αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ.
Β2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 2 (ρσξίο αηνκηθφ αξηζκφ αλαγλψξηζεο)
1. Σν ρξψκα θαη ε γξαθή ησλ ελσηίσλ ηχπνπ 2, είλαη φκνηα κε απηήλ ησλ ελσηίσλ ηχπνπ 1.
2. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη πιαζηηθφ ζθιεξήο πθήο, αληηκηθξνβηαθφ, θαη πξέπεη λα κπνξεί λα παξακέλεη επί
ηνπ δψνπ, ζπλερψο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, επί ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, ρσξίο λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε
βιάβε ζε απηφ.
3. Οη δηαζηάζεηο ησλ ελσηίσλ ηχπνπ 2 είλαη 35 - 37 ρηιηνζηά κήθνο x 8-10 ρηιηνζηά πιάηνο.
4. Κάζε ελψηην απνηειείηαη απφ 2 ηζνκεγέζε θαη ηδίνπ ζρήκαηνο κέξε, έλα «αξζεληθφ» θαη έλα «ζειπθφ». Ζ
θεθαιή ηνπ αξζεληθνχ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ είλαη πιαζηηθή, θσληθνχ ζρήκαηνο κε αηρκεξή απφιεμε. Μεηά ηελ

ελζπιάθσζε, ην αξζεληθφ κέξνο πεξηζηξέθεηαη ειεχζεξα ζην ζειπθφ, είλαη δε αδχλαηε ε κεηαμχ ηνπο
απφζπαζε ρσξίο απνθνπή ηεο θεθαιήο ηνπ αξζεληθνχ κέξνπο.
5. ην αξζεληθφ κέξνο ηνπ ελσηίνπ αλαγξάθνληαη ν «θσδηθφο αξηζκφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο» (2
αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο), αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ «θσδηθφ αξηζκφ εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη απφ ην
πξφζεκα «3» θαη πέληε αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο (ζπλνιηθά 8 αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο).
6. ην ζειπθφ κέξνο ηνπ ελσηίνπ αλαγξάθνληαη ην ινγφηππν ηεο ρψξαο «EL» θαη ν κήλαο θαη ην έηνο
εθηχπσζεο ηνπ ελσηίνπ, ππφ κνξθή «ΥΥ/ΦΦΦΦ (π.ρ. 01/2011).
7. Όινη νη ηππσκέλνη ραξαθηήξεο ζην αξζεληθφ θαη ζην ζειπθφ κέξνο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα έρνπλ χςνο
ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηψλ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ ΖΜΑΝΖ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
- σο «ειεθηξνληθφ κέζν ζήκαλζεο» λνείηαη ε ζπζθεπή αλαγλψξηζεο (identifier) πνπ ζπλίζηαηαη ζε έλαλ
παζεηηθφ πνκπνδέθηε, κφλν αλάγλσζεο (transponder), πνπ δελ πεξηέρεη εζσηεξηθή πεγή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη
ελζσκαηψλεηαη ζε ζηνκαρηθφ βψιν ή ελψηην.
- σο «θσδηθφο ηεο ρψξαο» λνείηαη ν αξηζκεηηθφο θσδηθφο πνπ απνηειείηαη απφ 3 ςεθία θαη ππνδεηθλχεη κία
ρψξα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 3166.
- σο «εζληθφο θσδηθφο ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο» λνείηαη ν αξηζκεηηθφο θσδηθφο πνπ απνηειείηαη απφ 12
ςεθία ην αλψηεξν θαη ππνδεηθλχεη ηελ αηνκηθή αλαγλψξηζε ηνπ δψνπ ζε εζληθφ επίπεδν.
- σο «θσδηθφο πνκπνδέθηε» (transponder code) λνείηαη ν ειεθηξνληθφο θσδηθφο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί
ζηνλ πνκπνδέθηε, απνηειείηαη απφ 64 δπαδηθά ςεθία (bits) θαη πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ηνλ θσδηθφ ηεο ρψξαο
θαη ηνλ εζληθφ θσδηθφ ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο.

Α. ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΟΜΑΥΙΚΟ ΒΧΛΟ
1. Ο ειεθηξνληθφο ζηνκαρηθφο βψινο ζπλίζηαηαη ζε έλαλ θπιηλδξηθφ πεξηέθηε κε βαξχηεηα (απφ θεξακηθφ ή
άιιν πιηθφ) ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο έλαο παζεηηθφο πνκπνδέθηεο. Υνξεγείηαη απφ ην
ζηφκα θαη παξακέλεη (ιφγσ ηνπ βάξνπο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ) κφληκα ζηνπο πξνζηνκάρνπο
(θεθξχθαιν) ηνπ κεξπθαζηηθνχ.
2. Κάζε ειεθηξνληθφο ζηνκαρηθφο βψινο πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ ή ζηε ζπζθεπαζία ηνπ
έλδεημε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ πνκπνδέθηε, εθηφο εάλ δηαηίζεηαη ζπλνδεπκέλνο απφ ελψηην αηγνπξνβάησλ ηχπνπ
1 ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία θαη πξννξίδεηαη γηα ηε ζήκαλζε ελφο δψνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6,
παξάγξαθνο Γ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
3. Ο ειεθηξνληθφο ζηνκαρηθφο βψινο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Α. Πεξηέρεη παζεηηθφ πνκπνδέθηε, κφλν αλάγλσζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εκηακθίδξνκν (HDX) ή ην πιήξσο
ακθίδξνκν (FDX-B) πξσηφθνιιν δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ, ζχκθσλν κε ηα πξφηππα ISO 11784 θαη ISO
11785.
Β. Έρεη εγθξηζεί γηα ηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2006/968/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
2010/280/ΔΔ θαη θάζε θνξά ηζρχεη.
Γ. Δίλαη αλαγλψζηκνο κε ζπζθεπέο αλάγλσζεο πνπ ζπκθσλνχλ κε ην πξφηππν ISO 11785 απφ απφζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 20 cm, φηαλ δηαβάδεηαη απφ θηλεηή (θνξεηή) ζπζθεπή αλάγλσζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 50 cm,
φηαλ δηαβάδεηαη απφ ζηαζεξή ζπζθεπή αλάγλσζεο.

Γ. Με ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ απνζηάζεσλ αλάγλσζεο πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν Γ αλσηέξσ, ν παζεηηθφο
πνκπνδέθηεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 2α θαη 2β ηνπ
θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2006/968/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε
ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2010/280/ΔΔ θαη θάζε θνξά ηζρχεη.
Δ. Γηαβηβάδεη θσδηθφ πνκπνδέθηε (transponder code) κε δνκή ζχκθσλε κε ην πξφηππν ISO 11784 θαη ηελ
πεξηγξαθή ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα:
Αξηζκφο
bit(s)

Αξηζκφο
ςεθίσλ

Αξηζκφο δπλαηψλ
ζπλδπαζκψλ

1

1

2

Απηφ ην ςεθίν ππνδεηθλχεη εάλ ν πνκπνδέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αλαγλψξηζε δψνπ ή φρη. ε φιεο ηηο εθαξκνγέο γηα ηα δψα απηφ ην ςεθίν
ιακβάλεη ηελ ηηκή «1».

2-4

1

8

Μεηξεηήο επαλαζήκαλζεο (retagging counter). Φεθίν πνπ ιακβάλεη ηηκέο «απφ 0
σο 7».

5-9

2

32

Πεδίν ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε. Γηα ηα αηγνπξφβαηα απηά ηα ςεθία ιακβάλνπλ ηελ
ηηκή «04», ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 1, ηκήκα Η, κέξνο ΗΗ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) 2658/1987 ηνπ πκβνπιίνπ.

10-15

2

64

Εψλε ζε εηνηκφηεηα γηα κειινληηθέο ρξήζεηο. Απηά ηα ςεθία ιακβάλνπλ ηελ ηηκή
«00».

16

1

2

Απηφ ην ςεθίν ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία ή φρη ζηνηρείσλ ινγηθήο ελφηεηαο (data
block). Γηα ηα δψα ιακβάλεη ηελ ηηκή «0».

17-26

4

1.024

Κσδηθφο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 3166 (γηα ηελ Διιάδα ιακβάλεη
ηελ ηηκή «300».

274.877.906.944

Δζληθφο θσδηθφο ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο, απνηεινχκελνο απφ 12 ςεθία. ηελ
Διιάδα απνηειείηαη απφ ην πξφζεκα «0», αθνινπζνχκελν απφ ηνλ θσδηθφ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (2 ςεθία), ηνλ θσδηθφ ηεο εθκεηάιιεπζεο (5 ςεθία) θαη
ηνλ αηνκηθφ θσδηθφ ηνπ δψνπ (4 ςεθία).

27-64

12

Πεξηγξαθή

(Πξαθηηθά, γηα έλα δψν π.ρ. κε πιεξνθνξίεο ζπκβαηηθνχ ελσηίνπ «EL 23 3 00425 0050» πνπ ζεκαίλεηαη γηα πξψηε θνξά, ν θσδηθφο πνκπνδέθηε
ηνπ ειεθηξνληθνχ ζηνκαρηθνχ βψινπ ζα είλαη «1 0 04 00 0 300 0 23 00425 0050».)

1 0 04 00 0 300 0 23 00425 0050

Απεηθφληζε ειεθηξνληθνχ ζηνκαρηθνχ βψινπ

Σ. Οη δνθηκέο ζηηο νπνίεο ειέγρεηαη ν ειεθηξνληθφο ζηνκαρηθφο βψινο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζεκεία Α έσο
Δ αλσηέξσ, δηελεξγνχληαη ζε εξγαζηήξηα δνθηκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ, έρνπλ αμηνινγεζεί θαη δηαπηζηεπηεί
γηα ηηο ελ ιφγσ δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN ISO/IEC 17025 «Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα
ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ».

Β. ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΝΧΣΙΟ
B1. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΝΩΣΙΟΤ
ΘΗΛΤΚΟ ΜΕΡΟ
Δ
Μδ

ΕL

Υ

EL
01
30001
0001
Δ
Τ
Μδ

: λογότυπο χώρασ
: κωδικόσ αριθμόσ Περιφερειακήσ Ενότητασ
: κωδικόσ αριθμόσ εκμετάλλευςησ
: ατομικόσ κωδικόσ αριθμόσ ζώου
: 23-32 mm
: < 18 mm
: 8-11 mm

ΑΡΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ
ΣΧΗΜΑ Α

ΣΧΗΜΑ Β

EL
01 300001
EL
01 300001

Μ1

Μ2

ΣΧΗΜΑ Γ (στρογγυλό)
Δ

0001
Π1

ΕL

Π2

EL
01
300001
0001
Bar code
M1
Π1
Μ2
Π2
Δ

: λογότυπο χώρασ
: κωδικόσ αριθμόσ Περιφερειακήσ Ενότητασ
: κωδικόσ αριθμόσ εκμετάλλευςησ
: ατομικόσ κωδικόσ αριθμόσ ζώου
: προαιρετικά
: 40-47 mm
: 35-42 mm
: 40-47 mm
: 14-15 mm
: 23-32 mm

B2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΝΧΣΗΟΤ
1. Σν ειεθηξνληθφ ελψηην ζπλίζηαηαη ζε έλαλ παζεηηθφ πνκπνδέθηε (transponder) ελζσκαησκέλν ζε ελψηην πνπ
ηνπνζεηείηαη ζην δεμί απηί ηνπ δψνπ.
2. Ο παζεηηθφο πνκπνδέθηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ελσηίνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία 3Α, 3Β, 3Γ, 3Δ θαη 3Σ ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο. Δπηπιένλ, είλαη αλαγλψζηκνο κε ζπζθεπέο αλάγλσζεο πνπ ζπκθσλνχλ κε ην πξφηππν ISO
11785 απφ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 12 cm, φηαλ δηαβάδεηαη απφ θηλεηή (θνξεηή) ζπζθεπή αλάγλσζεο θαη
ηνπιάρηζηνλ 50 cm, φηαλ δηαβάδεηαη απφ ζηαζεξή ζπζθεπή αλάγλσζεο.
3. Σα ζρήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ελσηίνπ πνπ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεηθνλίδνληαη ζην ηκήκα Β1
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ αξζεληθνχ κέξνπο (ζρήκα Α ή ζρήκα
Β ή ζρήκα Γ) απφ κέξνπο ηνπ θαηφρνπ αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο. Δπηηξέπεηαη ε
ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ελσηίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδνληαη νπσζδήπνηε
νη ειάρηζηεο – κέγηζηεο δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη δελ ζα παξαβηάδεηαη ην γεληθφ ζρήκα.
4.

To θηλυκό μϋροσ του ηλεκτρονικού ενωτύου φϋρει ενςωματωμϋνο τον πομποδϋκτη και εύναι
καταςκευαςμϋνο από θερμοπλαςτικό πολυουρεθϊνη, αντιμικροβιακό και ανθεκτικό ςε
θερμοκραςύεσ από –10 ϋωσ 50 βαθμούσ C. Επιπλϋον, το θηλυκό μϋροσ:
Α. Έχει ςχόμα ςτρογγυλό, με διϊμετρο 23-32 mm.
Β. Διαθϋτει κεφαλό ανοιχτού, ημύκλειςτου ό κλειςτού τύπου. Σο ύψοσ του ενωτύου δεν πρϋπει
να ξεπερνϊ τα 18 mm.
Γ. Εύναι χρώματοσ κύτρινου RAL, το οπούο δεν περιϋχει κϊδμιο και μόλυβδο ςε ανιχνεύςιμα
επύπεδα, ςύμφωνα με τισ τυποποιημϋνεσ εργαςτηριακϋσ μεθόδουσ ανϊλυςησ.
Δ. Υϋρει περιμετρικϊ ςτην εξωτερικό επιφϊνειϊ του με γραφό μαύρη, ανεξύτηλη, τυπωμϋνη με
LASER και ευανϊγνωςτη για τουλϊχιςτον 7 χρόνια, τισ ακόλουθεσ εμφανεύσ πληροφορύεσ:
λογότυπο τησ χώρασ «EL», «κωδικό αριθμό τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ» που αποτελεύται
από δύο αριθμητικούσ χαρακτόρεσ, ακολουθούμενο από τον «κωδικό αριθμό
εκμετϊλλευςησ», αποτελούμενο από το πρόθεμα «3» και πϋντε αριθμητικούσ χαρακτόρεσ και
τον «ατομικό κωδικό αριθμό του ζώου», αποτελούμενο από τϋςςερισ αριθμητικούσ
χαρακτόρεσ.

5. Σο αρςενικό μϋροσ του ηλεκτρονικού ενωτύου εύναι καταςκευαςμϋνο και τυπωμϋνο με τισ
προδιαγραφϋσ τησ παραγρϊφου 4.
Επιπλϋον, το αρςενικό μϋροσ:
Α. Έχει ςχόμα ςτρογγυλό με διϊμετρο 23-32 mm και φϋρει περιμετρικϊ ςτην εξωτερικό
επιφϊνειϊ του τισ πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτο ςημεύο 4Δ, με χαρακτόρεσ ύψουσ 4-5
mm, ό
Β. Έχει το ςχόμα και τισ πληροφορύεσ του ςυμβατικού ενωτύου αιγοπροβϊτων τύπου Ι,
ςχόματοσ Α και ςχόματοσ Β, του Παραρτόματοσ 1.
6. Σα δχν (2) κέξε ηνπ ελσηίνπ, δηαζέηνπλ ζχζηεκα ελζπιάθσζεο απαξαβίαζην ζε ειάρηζηε δχλακε έιμεο 260
Newton. Μεηά ηελ ελζπιάθσζε, ην αξζεληθφ πεξηζηξέθεηαη ειεχζεξα ζην ζειπθφ ελψ ε απφζηαζε ηνπ
αξζεληθνχ απφ ην ζειπθφ είλαη 8 - 11 ρηιηνζηά. Ζ εθαξκνγή ηνπ αξζεληθνχ κέξνπο κε ην ζειπθφ θαηά ηελ
ελζπιάθσζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ψζηε θαηά ηελ ηπρφλ απφπεηξα απφζπαζεο ε θεθαιή ηνπ αξζεληθνχ λα
παξακέλεη κέζα ζην ζειπθφ θαη επνκέλσο λα είλαη αδχλαηε ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ελσηίνπ ζε άιιν
δψν.
7. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ην ειεθηξνληθφ ελψηην πξέπεη λα κπνξεί λα παξακέλεη επί ηνπ δψνπ, ζπλερψο επί
ηνπιάρηζηνλ 7 ρξφληα, ρσξίο λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηφ.
Γ. ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΓΝΧΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΖΜΑΝΖ
1. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο (reader) ζπλίζηαηαη ζε έλαλ πνκπνδέθηε (transceiver), πνπ αθνχ ελεξγνπνηεί ηνλ
πνκπνδέθηε ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ ζήκαλζεο, ιακβάλεη θαη εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ν
θσδηθφο απηνχ (transponder code). Γηαθξίλεηαη ζε ζηαζεξή θαη θηλεηή (θνξεηή), κε ή ρσξίο ζπγρξνληζκφ
(αλάινγα κε ηελ θαηά ISO 11785 δπλαηφηεηα ή κε αλίρλεπζεο ηεο παξνπζίαο άιισλ πνκπνδεθηψλ).
2. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Α. Ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαηά ISO 11784/11785 πνκπνδεθηψλ HDX θαη FDX-B, ζε ζπκκφξθσζε κε ην
πξφηππν ISO 24631-2.
Β. Ηθαλφηεηα πιήξνπο ιήςεο ηνπ δηαβηβαδφκελνπ θσδηθνχ πνκπνδέθηε.
Γ. Ηθαλφηεηα απεηθφληζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ εμήο ζηνηρείσλ: θσδηθφο ηεο ρψξαο, εζληθφο θσδηθφο ειεθηξνληθήο
αλαγλψξηζεο, θσδηθφο επαλαζήκαλζεο, κεηξεηήο επαλαζήκαλζεο, πεδίν ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε.
Γ. Ηθαλφηεηα αλάγλσζεο πνκπνδεθηψλ απφ ειάρηζηε απφζηαζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Σύπνο ζπζθεπήο αλάγλωζεο

Κηλεηή (θνξεηή)
ηαζεξή

Ζιεθηξνληθό κέζν ζήκαλζεο
Ζιεθηξνληθφο ζηνκαρηθφο βψινο

Ζιεθηξνληθφ ελψηην

≥ 20 cm

≥ 12 cm
≥ 50 cm

3. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο δηαζέηεη:
Α. Σξνθνδνζία ξεχκαηνο ή/θαη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε κπαηαξίεο επαλαθνξηηδφκελεο ή κε.
Β. Δλζσκαησκέλε θεξαία ή/θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζάξηεζεο εμσηεξηθήο θεξαίαο, απιήο (θηλεηή ζπζθεπή) ή
θεξαίαο-πιαίζην (ζηαζεξή ζπζθεπή). ηελ πεξίπησζε ηεο εμσηεξηθήο θεξαίαο, νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο

πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν 2Γ ηνπ ηκήκαηνο Γ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ππνινγίδνληαη, θαηά
πεξίπησζε, απφ ηελ άθξε ή ηελ πεξηθέξεηα απηήο.
4. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο είλαη δπλαηφ λα δηαζέηεη κλήκε ηθαλή λα απνζεθεχεη ηα κεηαβηβαδφκελα δεδνκέλα, λα
θέξεη αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ θαη λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα δηεπαθήο (communication interface) κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε
απηή δηαηίζεηαη απφ θνηλνχ κε φιν ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ πνπ ηελ ζπλνδεχεη.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3
ΜΖΣΡΧΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………………..
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ Π.Δ. ………………………
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ. …………

ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ
ΜΔΡΟ Α’ (γεληθά ζηνηρεία)

ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘ. ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ :

EL

3
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο ../../….
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : α. Αλαπαξαγσγήο □ β. Γαιαθηνπαξαγσγήο □ γ. Κξενπαξαγσγήο □ δ. Μηθηή □
ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΣΑΤΛΗΜΟΤ :
α. Αγειαία □
β. Δλζηαπιηζκέλε □
γ. Μηθηή □
ΔΓΡΑ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ :
1. Υεηκεξηλή δηακνλή :
ΓΖΜΟ .............................. ΣΟΠΟΘΔΗΑ Ή ΘΔΖ …………………………
ΚΧΓΗΚΟ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ …………………………
2. Θεξηλή δηακνλή :
ΓΖΜΟ .............................. ΣΟΠΟΘΔΗΑ Ή ΘΔΖ …………………………
ΚΧΓΗΚΟ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ …………………………
ΤΣΔΓΑΕΟΜΔΝΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ :

Σ.Κ. ……………
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΜΖΚΟ……………….. ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ………………..
Σ.Κ. ……………
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΜΖΚΟ……………….. ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ………………..
1. EL

3

ON/MO KATOXOY ................................

2. EL

3

ON/MO KATOXOY …………………………..

3. EL

3

ON/MO KATOXOY ……………………………

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟΤ Ή ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Δπσλπκία/Δπψλπκν……………………………… Όλνκα ………………… Παηξψλπκν..................... Γηεχζπλζε ………………………. Σ.Κ. ………...... Σειέθσλν ...............
Α.Φ.Μ.

Α.Γ.Σ.

ΜΔΡΟ Β’ (απνγξαθέο)
ΑΠΟΓΡΑΦΔ
ΠΡΟΒΑΣΑ

ΑΙΓΔ

ΑΝΧ ΣΟΤ
ΔΣΟΤ
1

2

ΚΡΙΟΙ

ΚΑΣΧ ΣΟΤ
ΔΣΟΤ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΓΔΝΝΖΔΗ

ΛΟΙΠΑ
ΑΝΧ ΣΟΤ
ΔΣΟΤ

3

4

5

6

ΣΡΑΓΟΙ

7

ΛΟΙΠΑ

8

9

ΤΝΟΛΟ

ΚΑΣΧ ΣΟΤ
ΔΣΟΤ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΓΔΝΝΖΔΗ

ΑΙΓΔ

Ζκεξνκελία
απνγξαθήο

ΘΖΛΤΚΑ
ΠΡΟΒΑΣΑ

ΘΖΛΤΚΑ

ΤΝΟΛΟ ΕΧΧΝ

10

11

Ζκεξνκελία
ειέγρνπ/
Τπνγξαθή
Διεγθηή

θξαγίδα,
ππνγξαθή
Κηεληάηξνπ
12

- Ο θάηνρνο ή ν ππεχζπλνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ηελ επζχλε ζπκπιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειψλ, κε εμαίξεζε ηηο ζηήιεο 13 θαη 14.

13

14

ΜΔΡΟ Γ’ (θαηαγξαθή-κεηαβνιέο δωηθνύ πιεζπζκνύ κε αηνκηθό θωδηθό αξηζκό ζήκαλζεο)

3

5

6

7

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-

Ο θάηνρνο ή ν ππεχζπλνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ηελ επζχλε ζπκπιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειψλ, κε εμαίξεζε ηηο ζηήιεο 15 θαη 16.

-

ηηο ζηήιεο 8, 9 θαη 11 ζπκπιεξψλνληαη ν κήλαο θαη ην έηνο.

-

ηε ζηήιε 14 ζπκπιεξψλνληαη ν θσδηθφο ηνπ κεηαθνξέα θαη ν αξ. έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο (φπσο θαηαγξάθνληαη ζην έγγξαθν θπθινθνξίαο).

Ο

Γ

12

Ο



13

14

15

ΖΜΔΡ.
ΔΛΔΓΥΟΤ /
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΔΛΔΓΚΣΖ

Ξ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΤ

Δ

ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ
ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ
ΜΔΟ



ΦΑΓΔΗΟ /
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ

Ο

ΘΑΝΑΣΟ (Θ),
ΦΑΓΖ (),
ΠΧΛΖΖ (Π)

9

Γ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΔΞΟΓΟΤ

8

Ο

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΓΟΝΟΣΤΠΟ
(εάλ είλαη γλσζηφο)

ΦΤΛΖ

ΑΗΓΑ (Α)
ΠΡΟΒΑΣΟ (Π)

ΖΜΑΝΖ
3Ζ ΥΧΡΑ
4



ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΔΗΟΓΟΤ

2

Ι

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΔΝΝΖΖ

1

ΑΡΗΘΜΟ
ΖΜΑΝΖ

Α/Α

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΖΜΑΝΖ

Δ

16

ΜΔΡΟ Γ’ (κεηαβνιέο δωηθνύ πιεζπζκνύ ρωξίο αηνκηθό θωδηθό αξηζκό ζήκαλζεο)
Δ

Ι



Ο

Γ

Ο



Δ

Ξ

Ο

Γ

Ο



-

3

4

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΟΤ

ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ
ΚΑΙ
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ
ΜΔΟ

ΦΑΓΔΙΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ
ΔΞΟΓΟΤ

ΘΑΝΑΣΟ (Θ),
ΦΑΓΖ ()

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΧΧΝ

ΔΣΟ
ΓΔΝΝΖΖ

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΧΧΝ
5

12

ΖΜΔΡ.
ΔΛΔΓΥΟΤ /
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΔΛΔΓΚΣΖ

2

ΑΙΓΔ (Α)
ΠΡΟΒΑΣΑ (Π)

ΑΡΙΘΜΟ
ΖΜΑΝΖ 
ΠΑΡΣΙΓΑ

Α/Α
1

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ
ΖΜΑΝΖ

-

13

-

-

-

Ο θάηνρνο ή ν ππεχζπλνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ηελ επζχλε ζπκπιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειψλ, κε εμαίξεζε ηηο ζηήιεο 12 θαη 13.

-

ηηο ζηήιεο 3 θαη 9 ζπκπιεξψλνληαη ν κήλαο θαη ην έηνο.

-

ηε ζηήιε 11 ζπκπιεξψλνληαη ν θσδηθφο ηνπ κεηαθνξέα θαη ν αξ. έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο (φπσο θαηαγξάθνληαη ζην έγγξαθν θπθινθνξίαο).

ΜΔΡΟ Δ’ (αληηθαηαζηάζεηο κέζωλ ζήκαλζεο)

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΧΝ ΖΜΑΝΖ
Α/Α

ΔΝΧΣΗΟ
ΣΤΠΟΤ 1

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ/ Α.Π.
1

2

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΒΧΛΟ
3

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΔΝΧΣΗΟ
4

ΚΧΓΗΚΟ
ΜΔΟΤ ΖΜΑΝΖ
5

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΠΑΝΑΖΜΑΝΖ
6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-

Οη ζηήιεο 3, 4 θαη 5 ζπκπιεξψλνληαη κε X αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

-

Ζ ζηήιε 6 ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ζήκαλζε ηνπ ζπκβαηηθνχ κέζνπ ζήκαλζεο ή ηα δεθαπέληε (15) ηειεπηαία ςεθία ηνπ θσδηθνχ ηνπ πνκπνδέθηε (θσδηθφο ρψξαο θαη ν
εζληθφο θσδηθφο ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο) ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ ζήκαλζεο (βψινο ή ελψηην).

-

Ζ ζηήιε 7 ζπκπιεξψλεηαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θσδηθνχ ηνπ κέζνπ ζήκαλζεο (π.ρ. Η εάλ
αληηθαζίζηαηαη γηα πξψηε θνξά, ΗΗ εάλ αληηθαζίζηαηαη γηα δεχηεξε θνξά, θ.φ.θ.).
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ΔΚΘΔΖ ΔΠΙΣΟΠΙΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………
ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ Π.Δ. …………………
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ………………………………….
Σειέθωλν: ………………………………………………………….
Fax: ……………………………………………………………………
ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ: …….…………….
ΓΖΜΟ: ……………………..
Σ.Κ.: ………………………….
τοιχεία κατόχου
Δπψλπκν:
Όλνκα:
Παηξψλπκν:
ΑΦΜ:
ΑΓΣ:

……………
……………
……………
……………
……………

τοιχεία εκπροσώπου του
κατόχου
Δπψλπκν:
Όλνκα:
Παηξψλπκν:
ΑΦΜ:
ΑΓΣ:

……………
……………
……………
……………
……………

τοιχεία ελέγχου
Αξ. Πξση/ινπ:
Ζκεξνκελία
εηδνπνίεζεο
θαηφρνπ:
Ζκεξνκελία ειέγρνπ:
Ολνκαηεπψλπκν
ειεγθηψλ:

……………
……………
……………
1. ……………
2. ……………
3. ……………
4. ……………

ΣΟΙΥΕΙΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ
ΑΠΟΓΡΑΦΖ

Αξηζκφο ζειπθψλ πξνβάησλ άλσ ηνπ έηνπο
Αξηζκφο ζειπθψλ πξνβάησλ θάησ ηνπ έηνπο πνπ
έρνπλ γελλήζεη
Αξηζκφο ινηπψλ πξνβάησλ
Αξηζκφο αξζεληθψλ (θξηψλ)
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΒΑΣΧΝ
Αξηζκφο ζειπθψλ αηγψλ άλσ ηνπ έηνπο
Αξηζκφο ζειπθψλ αηγψλ θάησ ηνπ έηνπο πνπ
έρνπλ γελλήζεη
Αξηζκφο ινηπψλ αηγψλ
Αξηζκφο αξζεληθψλ (ηξάγσλ)
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΓΧΝ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ

ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΔΠΙΣΟΠΙΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ

3.
4.
5.

ΠΑΡΑΒΑΔΙ
ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖ ΖΜΑΝΖ
(ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΜΔΑ)
ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖ ΖΜΑΝΖ
(ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΑ)
ΑΤΝΔΠΔΗΑ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΑΤΝΔΠΔΗΑ ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ
ΜΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ

6.
7.

ΜΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΓΡΑΦΖ
ΜΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΜΔΧΝ ΖΜΑΝΖ (Μ. .)

8.

ΜΖ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Μ. .

9.

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ. . ΑΝΔΤ ΔΓΚΡΗΖ

1.
2.

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΛΕΓΥΟΤ
ΠΡΟΒΑΣΑ (ΠΛΖΘΟ)
ΑΙΓΔ (ΠΛΖΘΟ)

10. ΜΖ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
11. ΑΠΟΤΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
12. ΟΥΗ ΑΗΣΖΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ

α. ζπκβαηηθά
β. ειεθηξνληθά
α. ζπκβαηηθά
β. ειεθηξνληθά
α. ζπκβαηηθά
β. ειεθηξνληθά

ΤΝΟΛΟ ΕΧΧΝ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ ΔΛΔΓΚΣΧΝ
…………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………………
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟΤ
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Δίδνο Παξαβάζεωλ (Ακέιεηα / Δθ πξνζέζεωο): …………………………………………………………………………………………
Σόπνο, Ζκεξνκελία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ο Τπνγεγξακκέλνο: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Γειώλω όηη έιαβα γλώζε ηωλ παξαπάλω επξεκάηωλ θαη ελεκεξώζεθα από ηνλ/ηνπο ειεγθηέο γηα ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηά κνπ ζύκθωλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, δειώλω όηη ζπκθωλώ κε ηα παξαπάλω επξήκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο: (ΝΑΙ……… / ΟΥΙ………)
Ο ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ

ΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ

(Τπνγξαθή)

(θξαγίδα / Τπνγξαθή)
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ΓΔΛΣΙΟ ΓΝΧΣΟΠΟΙΖΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΕΧΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ
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:

(ζσμπληρώνεηαι από ηην Υπηρεζία)
Κωδηθόο αξ. Δθκεηάιιεπζεο:

Ολνκ/κν θαηόρνπ:

ΜΔΣΑΚΙΝΖΔΙ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Ζκεξνκελία
εηζφδνπ

Αξ. εγγξάθνπ
θπθινθνξίαο

Δθκεηάιιεπζε
πξνέιεπζεο

Υψξα
πξνέιεπζεο

Αξηζκόο
αηγνπξνβάηωλ

Μεηαθνξέαο

Αγνξά από Διιάδα
Αγνξά από Δ.Δ.
Αγνξά από Σξίηε ρώξα
Άιιν* (εμεηδηθεύζηε………………..)
ΜΔΣΑΚΙΝΖΔΙ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Ζκεξνκελία
εμφδνπ

Αξ. εγγξάθνπ
θπθινθνξίαο

Δθκεηάιιεπζε
πξννξηζκνχ

Υψξα
πξννξηζκνχ

θαγείν
πξννξηζκνχ

Αξηζκόο αηγνπξνβάηωλ

Μεηαθνξέαο

Πώιεζε ζε Διιάδα
Πώιεζε ζε Δ.Δ.
Πώιεζε ζε Σξίηε ρώξα
θαγή ζε Διιάδα
θαγή ζε Δ.Δ.
θαγή ζε Σξίηε ρώξα
Άιιν* (εμεηδηθεύζηε……………..)
Ζκεξνκελία: ………………………………………..

Ο θάηνρνο (ππνγξαθή): ………………………………………..
*

π.τ. μεηαβίβαζη ζωικού κεθαλαίοσ, προϊόν δημοπραζίας κ.ά.
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