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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2236
6 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «THE.GE.RO.
Α.Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ.
«THE.GE.RO Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της
σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. ..........
1
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανο−
νισμών (ΕΚ) 21/2004 και 1782/2003 του Συμβουλίου
και 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση διαδικα−
σιών έγκρισης μέσων σήμανσης στο πλαίσιο του
εθνικού συστήματος αναγνώρισης και καταγρα−
φής των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων. ... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «THE.GE.RO. Α.Ε ΑΝΑ−
ΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «THE.GE.RO
Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει,
για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 37251/ΥΠΕ/5/01701/Ε/Ν.3299/2004/
30−8−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «THE.
GE.RO. Α.Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ.
«THE.GE.RO Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρε−
ται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ονομα−
στικής ισχύος 99,66 KW, στη θέση «ΡΑΙΓΚΛΕΖΗ» στο
Δήμο Δυτικής Αχαΐας, του Νομού ΑΧΑΪΑΣ, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού τριακοσίων χιλιάδων
ευρώ (300.000 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή, ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ
(120.000 €).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17/03/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. 170285
(2)
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανο−
νισμών (ΕΚ) 21/2004 και 1782/2003 του Συμβουλίου
και 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση διαδικασι−
ών έγκρισης μέσων σήμανσης στο πλαίσιο του εθνι−
κού συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των
βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώ−
σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπα−
ϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και
οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) Των άρθρων 1, παρ. 1, 2, 3 και 4, και 3 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως το
άρθρο 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 1782/2003 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί−
σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς
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και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ)
αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999,
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ.
2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001.
β) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την θέσπιση συστήματος αναγνώρισης
και καταγραφής των βοοειδών καθώς και για την κα−
τάργηση του κανονισμού 820/97 του Συμβουλίου.
γ) 21/2004 του Συμβουλίου για την θέσπιση συστήμα−
τος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ.
3. Το Π.Δ. 84/1995 «Αναγνώριση και καταγραφή των
ζώων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του
Συμβουλίου» (Α΄ 52).
4. Την υπ’ αριθμ. 155540/30.06.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα» (Β΄ 1588).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ350/08.07.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (Β΄ 1603).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία συ−
μπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών
(ΕΚ) 21/2004 και 1782/2003 του Συμβουλίου και 1760/2000
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά
με τις διαδικασίες χορήγησης έγκρισης μέσων σήμανσης
που διατίθενται στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του εθνικού συστήματος αναγνώρισης και κατα−
γραφής των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, για τη
διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών που καθορί−
ζονται από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται
ως:
1. Ζώα: βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι.
2. Μέσα σήμανσης: τα μέσα που χρησιμοποιούνται για
την αναγνώριση των ζώων, διακρίνονται δε σε:
α) συμβατικά μέσα σήμανσης: τα ενώτια που τοποθε−
τούνται στα αυτιά του ζώου και φέρουν τυπωμένο τον
αναγνωριστικό αριθμό αυτού.
β) ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης: η ηλεκτρονική συσκευή
αναγνώρισης (identifier) που συνίσταται σε έναν παθητικό
πομποδέκτη, μόνο ανάγνωσης (transponder), που δεν πε−
ριέχει εσωτερική πηγή ισχύος, ενσωματώνεται σε ενδο−
στομαχικό βώλο ή ενώτιο και φέρει κωδικοποιημένες τις
πληροφορίες που αφορούν στον αναγνωριστικό αριθμό
του ζώου στο οποίο τοποθετείται. Για να ληφθούν υπόψη
μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής ανα−
γνώρισης βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, δύναται
ο εννοιολογικός ορισμός να επεκταθεί και σε άλλα είδη
ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης, εφόσον αυτά προβλε−
φθούν στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
γ) συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών μέσων σήμαν−
σης: η συσκευή ανάγνωσης (reader) που συνίσταται σε

έναν πομποδέκτη (transceiver), που αφού ενεργοποιεί
τον πομποδέκτη του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης,
λαμβάνει και εμφανίζει τις πληροφορίες που περιέχει
ο κωδικός αυτού.
3. Αιτών: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατα−
σκευάζει μέσα σήμανσης ή εκπροσωπεί νόμιμα κατα−
σκευάστρια εταιρία της αλλοδαπής και ενδιαφέρεται
να θέσει το προϊόν στην ελληνική αγορά.
Άρθρο 3
Σύσταση Επιτροπών
1. Συνιστάται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από
έναν κτηνίατρο υπάλληλο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (Κ.Α.Φ.Ε.), ως πρό−
εδρο, έναν κτηνίατρο υπάλληλο της Διεύθυνσης Υγείας
Ζώων και έναν κτηνίατρο υπάλληλο της Διεύθυνσης Κτηνι−
ατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α. & T) ως μέλη, με αναπληρωτές
υπαλλήλους της ιδίας ειδικότητας και από τις ίδιες Διευ−
θύνσεις, ορίζονται δε με απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο της τριμελούς
επιτροπής καθορίζεται στα άρθρα 4 και 7 της παρούσας.
2. Συνιστάται πενταμελής επιτροπή κρίσης ενστά−
σεων που αποτελείται από έναν κτηνίατρο υπάλληλο
της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε., ως πρόεδρο, έναν κτηνίατρο
υπάλληλο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων, έναν κτηνίατρο
υπάλληλο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγεί−
ας, έναν κτηνίατρο υπάλληλο της Διεύθυνσης Κτηνιατρι−
κής Επιθεώρησης και Ελέγχου και έναν υπάλληλο της
Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών
Υποθέσεων του Υ.Α.Α. & T ως μέλη, με αναπληρωτές
υπαλλήλους της ιδίας ειδικότητας και από τις ίδιες
Διευθύνσεις, ορίζονται δε με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο της επι−
τροπής κρίσης ενστάσεων καθορίζεται στο άρθρο 9
της παρούσας.
3. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου συνεδριάζουν
εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσί−
ων Υπηρεσιών και το έργο τους είναι μη αμοιβόμενο.
Άρθρο 4
Διαδικασία
1. Ο αιτών, ο οποίος προτίθεται να διαθέσει στην
Ελληνική αγορά μέσα σήμανσης βοοειδών, αιγοπρο−
βάτων και χοίρων, υποβάλλει στην Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε.
του Υ.Α.Α. & T αίτηση που συνοδεύεται από φάκελο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της πα−
ρούσας.
2. Η αίτηση μετά του φακέλου λαμβάνει ως αριθμό
πρωτοκόλλου την ημερομηνία της υποβολής της. Ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία
υποβολής του πλήρους φακέλου.
3. Η Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. διαβιβάζει την αίτηση μετά του
φακέλου στην τριμελή επιτροπή η οποία προβαίνει:
α) στην εξέταση της αίτησης και του φακέλου ως
προς την πληρότητα και την ορθότητα τους. Στην πε−
ρίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ενημερώνει
εγγράφως με απόδειξη παραλαβής τον αιτούντα για
τις ελλείψεις προκειμένου να προσκομισθούν τα ελ−
λείποντα έγγραφα ή δείγματα, εντός προθεσμίας 15
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της έγγραφης ειδοποίησης. Αν δεν ανταποκριθεί ο
αιτών εντός αυτής της προθεσμίας, η επιτροπή απέ−
χει από τη διαδικασία εξέτασης και εισηγείται στην
Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. για την απόρριψη της αίτησης.
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β) στην εξέταση των δικαιολογητικών και πιστοποι−
ητικών,
γ) στη μακροσκοπική εξέταση των δειγμάτων των
μέσων σήμανσης, ως προς την τήρηση των προδιαγρα−
φών που καθορίζονται από την ισχύουσα κοινοτική και
εθνική νομοθεσία,
δ) στην αποστολή μέρους του δείγματος σε εργαστήριο,
εφόσον κρίνει αναγκαίο, για την επιβεβαίωση τήρησης
ορισμένων από τις ποιοτικές τεχνικές προδιαγραφές,
ε) στη διεξαγωγή σχετικών δοκιμαστικών τοποθε−
τήσεων, εφόσον κρίνει αναγκαίο, για την επιβεβαίωση
τήρησης ορισμένων από τις τεχνικές προδιαγραφές,
στ) στη σύνταξη σχετικής έκθεσης για την χορήγηση
έγκρισης ή την απόρριψη αίτησης χορήγησης έγκρι−
σης μέσων σήμανσης και στην αποστολή αυτής στην
Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε.
4. Η χορήγηση ή μη έγκρισης μέσων σήμανσης εκτε−
λείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υ.Α.Α. & T, στον οποίο
υποβάλλονται η έκθεση της τριμελούς επιτροπής και
η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε. Κατ’ εξαί−
ρεση, η Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. με απόφαση της προβαίνει
στην απόρριψη αίτησης χορήγησης έγκρισης μέσων σή−
μανσης, ύστερα από σχετική έκθεση της τριμελούς επι−
τροπής, μόνον στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης υπο−
βολής των αιτούμενων συμπληρωματικών εγγράφων ή
δειγμάτων. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου
αποστέλλονται με αποδεικτικό παραλαβής στον ενδι−
αφερόμενο, με μέριμνα της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε.
5. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ υπο−
βολής της αίτησης και της απάντησης στον ενδιαφερό−
μενο δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες από την ημερομηνία
υποβολής του πλήρους φακέλου.
Άρθρο 5
Κωδικός Αριθμός Έγκρισης
1. Η Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. είναι αρμόδια για την τήρηση
αρχείου όλων των αιτήσεων, φακέλων και δειγμάτων
μέσων σήμανσης που υποβάλλονται για έγκριση.
2. Όλες οι εγκρίσεις των μέσων σήμανσης λαμβάνουν
κωδικό αριθμό έγκρισης και καταγράφονται υποχρεωτικά
σε μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Διεύ−
θυνση Κ.Α.Φ.Ε. του Υ.Α.Α. & T και καταχωρείται στην Κτηνι−
ατρική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Υ.Α.Α. & T.
3. Ο κωδικός αριθμός έγκρισης αποτελείται από το πρό−
θεμα ΕΝ ακολουθούμενος από τον αύξοντα αριθμό, τριών
ψηφίων, καταχώρησης της έγκρισης. Το μητρώο περιλαμ−
βάνει για κάθε χορηγηθείσα έγκριση τα εξής στοιχεία:
α) τον κωδικό αριθμό έγκρισης του μέσου σήμανσης,
β) την ημερομηνία της έγκρισης,
γ) το είδος, τον τύπο και, κατά περίπτωση για τα
ενώτια (συμβατικά ή ηλεκτρονικά), το σχήμα τους,
δ) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του κατασκευ−
αστή,
ε) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση ή
έδρα, το ΑΦΜ, το τηλέφωνο και το fax του αιτούντος.
4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο όνομα των οποί−
ων έχουν χορηγηθεί σχετικές εγκρίσεις μέσων σήμαν−
σης, οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση
Κ.Α.Φ.Ε. για κάθε μεταβολή που αφορά στα στοιχεία
που καθορίζονται στο μέρος Α του Παρατήματος 1 της
παρούσας, εντός προθεσμίας 15 ημερών.
5. Σε περίπτωση τροποποίησης της κοινοτικής ή εθνικής
νομοθεσίας όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές ή στα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ή στη διαδι−
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κασία χορήγησης έγκρισης μέσων σήμανσης της παρούσας,
η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. ζητά από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ−
λουν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας και εισηγείται, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, την προσωρι−
νή ανάκληση των ήδη χορηγηθεισών εγκρίσεων, έως ότου
διαπιστωθεί η συμμόρφωση των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Διαθετών και Διακινητών
Εγκεκριμένων Μέσων Σήμανσης
1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο όνομα των οποίων
έχουν χορηγηθεί σχετικές εγκρίσεις μέσων σήμανσης,
οφείλουν να:
α) προμηθεύουν τους κατόχους βοοειδών, αιγοπροβά−
των και χοίρων με εγκεκριμένα μέσα σήμανσης μόνον
κατόπιν παραγγελίας επικυρωμένης από την τοπική
Κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφέρειας ή του οι−
κείου Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
του Κανονισμού 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ.
297286/05.08.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1170)
και του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 263493/27.07.2004 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1253), όπως αυτό αντι−
καταστάθηκε από το άρθρο 2, παρ. ε) της υπ’ αριθμ.
134167/18.04.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 823),
β) παρέχουν στη Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. κάθε πληροφορία
που αφορά στη διάθεση των εγκεκριμένων μέσων σή−
μανσης στους κατόχους βοοειδών, αιγοπροβάτων και
χοίρων της επικράτειας, όταν αυτό τους ζητηθεί.
2. Οι τοπικές Κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών
ή των Δήμων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους
κατόχους βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων τα φυ−
σικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχουν
χορηγηθεί οι σχετικές εγκρίσεις μέσων σήμανσης, ώστε
να προμηθεύονται μόνον εγκεκριμένα μέσα σήμανσης
στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης
και καταγραφής των ζώων τους.
3. Τα καταστήματα λιανικής διάθεσης υποχρεούνται να
διακινούν αποκλειστικά μέσα σήμανσης εγκεκριμένα σύμ−
φωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 4 και 5 της παρού−
σας, για την εφαρμογή των συστημάτων αναγνώρισης και
καταγραφής των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Η Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε., σε συνεργασία με τις τοπικές Κτη−
νιατρικές αρχές των Περιφερειών ή των Δήμων, προβαίνει
σε διασταυρωτικό έλεγχο των κοινοποιημένων στοιχείων
της παρ. 1 περ. β του άρθρου 6 της παρούσας, όποτε κρί−
νεται σκόπιμο, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση
των φυσικών ή νομικών προσώπων, στο όνομα των οποίων
έχουν χορηγηθεί σχετικές εγκρίσεις μέσων σήμανσης, με
τις διαδικασίες διακίνησης και προμήθειας των κατόχων
βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων με μέσα σήμανσης.
2. Η τριμελής επιτροπή του άρθρου 3 της παρούσας
προβαίνει:
α) σε περιοδική και τυχαία δειγματοληψία μέσων σή−
μανσης, πλην των συσκευών ανάγνωσης, κάθε δύο (2)
χρόνια από σφαγεία της χώρας προκειμένου αυτά να
εξεταστούν ως προς τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
για να διαπιστωθεί εάν τηρούν τις προδιαγραφές,
β) σε μια τουλάχιστον δειγματοληψία μέσων σήμαν−
σης, πλην των συσκευών ανάγνωσης, από σφαγεία της
χώρας, κάθε τέσσερα (4) χρόνια για κάθε χορηγηθείσα
έγκριση, προκειμένου αυτά να εξεταστούν ως προς το
σύνολο των προδιαγραφών,
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γ) στους απαραίτητους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγ−
χους, σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές αρχές
των Περιφερειών ή των Δήμων, σε περιπτώσεις καταγγελι−
ών που αφορούν στη διακίνηση μη εγκεκριμένων μέσων σή−
μανσης ή εγκεκριμένων μέσων σήμανσης που δεν πληρούν
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ή, στην περίπτωση
των ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης και των συσκευών
ανάγνωσης, παρουσιάζουν δυσλειτουργία εντός των ορίων
των απαιτούμενων εγγυήσεων, λόγω κακής κατασκευής.
3. Η δειγματοληψία που προβλέπεται στην παρ. 2 διε−
ξάγεται σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους υπεύθυνους
σφαγείων. Συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής δείγ−
ματος που υπογράφεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο
του σφαγείου και το μέλος της τριμελούς επιτροπής,
οι οποίοι εκτελούν τη δειγματοληψία.
4. Κάθε δείγμα μέσων σήμανσης ελέγχεται από την τρι−
μελή επιτροπή για το αν διαθέτει κωδικό έγκρισης από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
εξετάζεται ως προς την τήρηση των μακροσκοπικών τε−
χνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, τα δείγματα της περ. β
της παρ. 2 αποστέλλονται από την τριμελή επιτροπή
δια της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε. σε εργαστήρια δοκιμών για
την εξέταση του συνόλου των προδιαγραφών.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
1. Όταν κατά τους διενεργούμενους ελέγχους του άρ−
θρου 7 της παρούσας διαπιστώνεται η μη τήρηση των
απαιτήσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλονται οι κατωτέρω
διοικητικές κυρώσεις:
α) ανάκληση της σχετικής έγκρισης,
β) επιβολή διοικητικού προστίμου.
2. Οι ανακλήσεις των σχετικών εγκρίσεων μέσων σήμαν−
σης είναι προσωρινές ή οριστικές, σύμφωνα με όσα καθορί−
ζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας, και καταγράφονται
στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
3. Η προσωρινή ή οριστική ανάκληση μέσων σήμανσης
εκτελείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υ.Α.Α. & T, στον οποίο
υποβάλλονται η έκθεση της τριμελούς επιτροπής, το πό−
ρισμα των εργαστηριακών εξετάσεων, εφόσον υφίστα−
ται και η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον οποίο
υποβάλλονται η έκθεση της τριμελούς επιτροπής, στις
περιπτώσεις που αυτή εμπλέκεται, το πόρισμα των
εργαστηριακών εξετάσεων, εφόσον υφίσταται και η
σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε., επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α) από 5.000 έως 15.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που διαθέτουν ή/και διακινούν στην αγορά
μέσα σήμανσης που δεν έχουν λάβει σχετική έγκριση,
β) από 3.000 έως 10.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά εγκεκριμένα μέσα
σήμανσης που, ωστόσο, δεν πληρούν τις ισχύουσες τε−
χνικές προδιαγραφές, σε σύγκριση με τα κατατεθειμένα
στον προς έγκριση φάκελο πρότυπα,
γ) από 1.000 έως 5.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 6 της παρούσας,
γ) πρόστιμο που καθορίζεται στο διπλάσιο του αρχικά
επιβληθέντος, σε όσους καθ’ υποτροπή παραβαίνουν τις
διατάξεις της παρούσας.
Κατά την επιμέτρηση των διοικητικών προστίμων λαμ−
βάνονται υπόψη ιδία η σοβαρότητα της παράβασης, η

διάρκειά της, το μέγεθος της επιχείρησης και η ένταση
του δόλου του υπαιτίου.
5. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου αποστέλλο−
νται με αποδεικτικό παραλαβής στον ενδιαφερόμενο
με μέριμνα της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε.
6. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος άρθρου αποτε−
λούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί εισπράξεως
δημοσίων εσόδων και εμφανίζονται στον ΚΑΕ 3739.
Άρθρο 9
Ενστάσεις
1. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης
κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υ.Α.Α. & T,
σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου, ή της από−
φασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρι−
κής, σε περίπτωση μη χορήγησης έγκρισης και ανάκλησης
έγκρισης μέσων σήμανσης, εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Με την ένστα−
ση που υποβάλλει, έχει τη δυνατότητα προσκόμισης τυχόν
συμπληρωματικών στοιχείων.
2. Η ένσταση εξετάζεται από την πενταμελή επιτροπή
κρίσης ενστάσεων του άρθρου 3 της παρούσας, η οποία
αφού λάβει υπόψη τα προσκομιζόμενα στην ένσταση συ−
μπληρωματικά στοιχεία και διεξάγει συμπληρωματικούς,
ενδεχομένως, ελέγχους ή εξετάσεις, εισηγείται στην
Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. του Υ.Α.Α. & T την ολική ή μερική
αποδοχή της ένστασης ή την απόρριψη αυτής.
3. Η Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. υποβάλλει στον Γενικό Γραμ−
ματέα ή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτη−
νιατρικής του Υ.Α.Α. & T, κατά περίπτωση, τον τελικό
φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:
α) την έκθεση της πενταμελούς επιτροπής,
β) την ένσταση με τα συμπληρωματικά στοιχεία,
γ) την εισήγηση της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε. για ολική ή
μερική αποδοχή της ένστασης ή την απόρριψη αυτής.
Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα ή του Προϊσταμέ−
νου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υ.Α.Α. & T
αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής στον ενδιαφε−
ρόμενο με μέριμνα της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε. Η υποβολή έν−
στασης κατά των αποφάσεων επιβολής των διοικητικών
κυρώσεων του άρθρου 8 της παρούσας, δεν αναστέλλει
την εκτέλεση αυτών.
Άρθρο 10
Δαπάνες
1. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης, όσον αφορά στις εργαστηριακές
εξετάσεις των μέσων σήμανσης, βαρύνει τον αιτούντα,
ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει θέσει τα προς
έλεγχο μέσα σήμανσης στην ελληνική αγορά.
2. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης και
συσκευών ανάγνωσης που έχουν διακινηθεί στην επικρά−
τεια και παρουσιάζουν δυσλειτουργία εντός των ορίων
των απαιτούμενων εγγυήσεων, λόγω κακής κατασκευής,
ο υπεύθυνος κατασκευαστής υποχρεούται να αντικατα−
στήσει τον εν λόγω εξοπλισμό με δική του δαπάνη.
Άρθρο 11
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού−
νται:
α) Η υπ’ αριθμ. 243780/17.02.2005 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Έγκριση ενωτίων ζώων σε εκτέλεση
των Κανονισμών (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου, 1760/2000
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
1782/20036 του Συμβουλίου» (Β΄ 256).
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Άρθρο 12
Γενικές Διατάξεις

β) Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 261077/18.01.2007 απόφασης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λε−
πτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 263493/27.07.2004
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1253) «συμπληρωματικά
μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης
και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν
(ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου» σχετικά με την ηλεκτρο−
νική σήμανση με στομαχικό βώλο» (Β΄ 125).

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων είναι δυνατό να συμπληρώνεται και να τροπο−
ποιείται το Παράρτημα 1 της παρούσας και να ρυθμίζεται
κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
2. Παρατίθενται στην παρούσα τα Παραρτήματα 1
και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής
και τα οποία έχουν ως εξής:

ȇǺȈǺȈȊǿȃǺ 1
ǺȀȊǿȉǿ ȁǺȀ ȋȇȆǻǺȂȂȆȃǽȄȆȉ ĮǺȁǽȂȆȉ ĬȀǺ ȌȆȈǿĬǿȉǿ ǽĬȁȈȀȉǿȉ ȃǽȉȎȄ ȉǿȃǺȄȉǿȉ
Ǻ. ǺȀȊǿȉǿ
1. ȉȠ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİȚ ȝȑıĮ ıȒȝĮȞıȘȢ Ȓ İțʌȡȠıȦʌİȓ ȞȩȝȚȝĮ țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮ İĲĮȚȡȓĮ ĲȘȢ
ĮȜȜȠįĮʌȒȢ, ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠȞ İȟȒȢ ȝȠȡĳȩĲȣʌȠ:

ǺȀȊǿȉǿ ȌȆȈǿĬǿȉǿȉ ǽĬȁȈȀȉǿȉ ȃǽȉȎȄ ȉǿȃǺȄȉǿȉ ǾȎȀȁȆȋ ȁǽĮǺȂǺȀȆȋ
ǺțĳȡȫȞįț ĳș ȥȡȢȓȗșĲș ȒȗȜȢțĲșȣ ȗțį ĳį ȜȑĳȧȚț ȞȒĲį ĲȓȞįȟĲșȣ:

ǽȇȎȄȋȃȀǺ ȓ ȆȄȆȃǺȊǽȇȎȄȋȃȆ (1)
…………………………………..
…………………………………...
……………………………………
ǼȀǽȋĭȋȄȉǿ ȓ ǽǼȈǺ (1)
…………………………………..
…………………………………...
……………………………………
ǺȈ. ȊǿȂǽĮȎȄȆȋ (1)
…………………………………..
…………………………………...
……………………………………
ǺȈ. ȊǿȂǽȃȆȀȆȊȋȇȀǺȉ (fax) (1)
…………………………………..
…………………………………...
……………………………………
ǼȀǽȋĭ. ǿȂǽȁȊȈ. ǺȂȂǿȂȆĬȈǺĮȀǺȉ (1)
…………………………………..
…………………………………...
……………………………………
ǺĮȃ (2)
…………………………………..

ǼȓįȠȢ ȝȑıȠȣ ıȒȝĮȞıȘȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ (ʌ.Ȥ. ĲȪʌȠȢ, ıȤȒȝĮ,

ǼȝʌȠȡȚțȒ ȠȞȠȝĮıȓĮ

İȞȫĲȚȠ ȕȠȠİȚįȫȞ:

………………………………
………………………………

…………………………
…………………………

İȞȫĲȚȠ ĮȚȖȠʌȡȠȕȐĲȦȞ

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

…………………………
…………………………
…………………………

İȞȫĲȚȠ ȤȠȓȡȦȞ

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

…………………………
…………………………
…………………………

İȞįȠıĲȠȝĮȤȚțȩȢ ȕȫȜȠȢ

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

…………………………
…………………………
…………………………

ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ İȞȫĲȚȠ ĮȚȖȠʌȡ.

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

…………………………
…………………………
…………………………

ıȣıțİȣȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ

………………………………
………………………………

…………………………
…………………………

(1) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ Įʌȩ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ
İțʌȡȠıȦʌİȓ ȞȩȝȚȝĮ țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮ İĲĮȚȡȓĮ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ,
ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
(2) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ ǹĭȂ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ
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2. Με την ανωτέρω αίτηση απαιτείται η επισύναψη:
α. Για τα νομικά πρόσωπα που κατασκευάζουν μέσα
σήμανσης ή εκπροσωπούν νόμιμα κατασκευάστρια εται−
ρία της αλλοδαπής:
(i) ΦΕΚ Α.Ε. για Δ.Σ., εάν πρόκειται για Α.Ε.,
(ii) ΦΕΚ Ε.Π.Ε. Διαχειριστή, εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.,
(iii) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με Δι−
αχειριστή, εάν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.
β. Δήλωση νόμιμης εκπροσώπησης από τον αιτούντα
της κατασκευάστριας εταιρείας, σε περίπτωση που η
αίτηση υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που εκπροσωπεί νόμιμα κατασκευάστρια εταιρεία της
αλλοδαπής.
γ. Δήλωση γνωστοποίησης των πιθανών ενδιάμεσων
διανομέων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των λιανοπω−
λητών.
Β. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Ο φάκελος που συνοδεύει την αίτηση περιλαμβάνει
τα δείγματα των προς έγκριση μέσων σήμανσης και τα
σχετικά δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, που έχουν
ως εξής:
Ι) Δείγματα μέσων σήμανσης
1. συμβατικά μέσα σήμανσης: δύο ομάδες δειγμάτων
ενωτίων (δείγμα και αντιδείγμα), τουλάχιστον με δέκα
(10) ενώτια η κάθε ομάδα, για κάθε τύπο ή σχήμα.
2. ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης: δύο ομάδες δειγμάτων
ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης (δείγμα και αντιδείγμα),
τουλάχιστον με πέντε (5) ενδοστομαχικούς βώλους ή ηλε−
κτρονικά ενώτια η κάθε ομάδα, για κάθε τύπο ή σχήμα.
3. συσκευές ανάγνωσης: ένα (1) δείγμα συσκευής ανά−
γνωσης για κάθε τύπο, εξαιρουμένων των συσκευών που
είναι για μόνιμη εγκατάσταση.
ΙΙ) Δικαιολογητικά − Πιστοποιητικά
1. Για τα συμβατικά μέσα σήμανσης:
α) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των ποιοτικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών των ενωτίων σχετικά με:
(i) τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (σχήμα, διαστά−
σεις, απόσταση των δύο μερών μετά την ενθυλάκωση,
μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, κ.λπ.)
(ii) το υλικό κατασκευής,
(iii) τις ιδιότητες αυτού ως προς την αντοχή στις θερ−
μοκρασίες που ορίζονται, τις μη τοξικές και αντιμικροβι−
ακές ιδιότητες, την αντοχή των έντυπων στοιχείων και
την τύπωση με μέθοδο LASER, την μη περιεκτικότητα
του χρώματος σε κάδμιο και μόλυβδο σε ανιχνεύσιμα
επίπεδα, σύμφωνα με τις τυποποιημένες εργαστηριακές
μεθόδους ανάλυσης,
(iv) το υλικό σύνθεσης της κεφαλής του ενωτίου και
τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες,
(v) την αντοχή σε έλξη, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, για κάθε είδος ζώου,
(vi) τη δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής των δύο
μερών του ενωτίου μετά την ενθυλάκωση.
β) Αντίγραφα πιστοποιητικών, ενός ή περισσοτέρων, για
τα στοιχεία 1 α (ii) έως 1 α (v) ανωτέρω, από εργαστήριο κρα−
τικό, πανεπιστημιακό ή ιδιωτικό της Ελλάδας ή του εξωτε−
ρικού ότι τηρούνται οι προαναφερόμενες προδιαγραφές.
γ) Δήλωση του αιτούντος ότι αναλαμβάνει την υπο−
χρέωση να διαθέτει ενώτια αντικατάστασης σύμφωνα
με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

2. Για τα ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης – ενδοστομα−
χικοί βώλοι:
α) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των ποιοτικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών των ενδοστομαχικών βώλων
σχετικά με:
(i) τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (σχήμα, διαστά−
σεις, βάρος),
(ii) το υλικό κατασκευής,
(iii) το πρωτόκολλο διαβίβασης δεδομένων που χρη−
σιμοποιεί ο πομποδέκτης (HDX ή FDX−B)
β) Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης (conformance
test) με τα πρότυπα ISO 11784 και ISO 11785, σύμφωνα με
τις διαδικασίες δοκιμής που ορίζονται στο σημείο 7 του
προτύπου ISO 24631−1. To πιστοποιητικό εκδίδεται από
εργαστήριο δοκιμών που λειτουργεί, έχει αξιολογηθεί και
διαπιστευθεί για τις εν λόγω δοκιμές, σύμφωνα με πρό−
τυπο ΕΝ ISO/IEC 17025.
γ) Αντίγραφο πιστοποιητικού επίτευξης ελάχιστης
απόδοσης (performance test), όσον αφορά τις αποστά−
σεις ανάγνωσης που ορίζονται στο στοιχείο γ) του
τμήματος Α.6 του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ)
21/2004, σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμής που ορίζο−
νται στο πρότυπο ISO 24631−3, σημεία 7.6.5 και 7.6.7 για
πομποδέκτες τεχνολογίας HDX και σημεία 7.6.4 και 7.6.6
για πομποδέκτες τεχνολογίας FDX−B. To πιστοποιητικό
εκδίδεται από εργαστήριο δοκιμών που λειτουργεί, έχει
αξιολογηθεί και διαπιστευθεί για τις εν λόγω δοκιμές,
σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025.
δ) Δήλωση της ελάχιστης ηλικίας/σωματικού βάρους
του ζώου στο οποίο είναι δυνατό να τοποθετηθεί
ε) Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλη τη διάρκεια
ζωής του ζώου.
στ) Δήλωση του αιτούντος ότι αναλαμβάνει την υπο−
χρέωση να διαθέτει ενδοστομαχικούς βώλους αντικατά−
στασης σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική
νομοθεσία.
3. Για τα ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης – ηλεκτρονικά
ενώτια:
Τα δικαιολογητικά − πιστοποιητικά που αναφέρονται
κατωτέρω αφορούν τον ένα και μοναδικό συνδυασμό
θηλυκού − αρσενικού μέρους του ηλεκτρονικού ενωτίου,
για τον οποίο έχουν αποσταλεί τα αντίστοιχα δείγματα
και ζητείται η χορήγηση έγκρισης. Για οποιοδήποτε
άλλο πιθανό συνδυασμό ζητείται η χορήγηση έγκρισης
από τον αιτούντα, απαιτούνται, κάθε φορά, αντίστοιχα
δείγματα και φάκελος δικαιολογητικών − πιστοποιητι−
κών, κατά περίπτωση.
3.1 Θηλυκό μέρος
α) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των ποιοτικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με:
(i) τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (σχήμα, διαστά−
σεις, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, κ.λπ.)
(ii) το υλικό κατασκευής,
(iii) τις ιδιότητες αυτού ως προς την αντοχή στις θερμο−
κρασίες που ορίζονται, τις μη τοξικές και αντιμικροβιακές
ιδιότητες, την αντοχή των έντυπων στοιχείων και την τύπω−
ση με μέθοδο LASER, την μη περιεκτικότητα του χρώματος
σε κάδμιο και μόλυβδο σε ανιχνεύσιμα επίπεδα, σύμφωνα με
τις τυποποιημένες εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης,
(iv) το πρωτόκολλο διαβίβασης δεδομένων που χρη−
σιμοποιεί ο πομποδέκτης (HDX ή FDX−B).
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β) Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης (conformance
test) με τα πρότυπα ISO 11784 και ISO 11785, σύμφωνα με
τις διαδικασίες δοκιμής που ορίζονται στο σημείο 7 του
προτύπου ISO 24631−1. To πιστοποιητικό εκδίδεται από
εργαστήριο δοκιμών που λειτουργεί, έχει αξιολογηθεί και
διαπιστευθεί για τις εν λόγω δοκιμές, σύμφωνα με πρότυπο
ΕΝ ISO/IEC 17025.
γ) Αντίγραφο πιστοποιητικού επίτευξης ελάχιστης
απόδοσης (performance test), όσον αφορά τις απο−
στάσεις ανάγνωσης που ορίζονται στο στοιχείο γ)
του τμήματος Α.6 του παραρτήματος του Κανονισμού
(ΕΚ) 21/2004, σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμής που
ορίζονται στο πρότυπο ISO 24631−3, σημεία 7.6.5 και
7.6.7 για πομποδέκτες τεχνολογίας HDX και σημεία
7.6.4 και 7.6.6 για πομποδέκτες τεχνολογίας FDX−B.
To πιστοποιητικό εκδίδεται από εργαστήριο δοκιμών
που λειτουργεί, έχει αξιολογηθεί και διαπιστευθεί
για τις εν λόγω δοκιμές, σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ
ISO/IEC 17025.
δ) Αντίγραφα πιστοποιητικών, ενός ή περισσοτέρων
για τα στοιχεία 3.1 α (ii) και 3.1 α (iii) ανωτέρω, από εργα−
στήριο κρατικό, πανεπιστημιακό ή ιδιωτικό της Ελλάδας
ή του εξωτερικού ότι τηρούνται οι προαναφερόμενες
προδιαγραφές.
ε) Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλη τη διάρκεια
ζωής του ζώου.
3.2 Αρσενικό μέρος
α) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των ποιοτικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με:
(i) τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (σχήμα, διαστά−
σεις, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, κ.λπ.)
(ii) το υλικό κατασκευής,
(iii) τις ιδιότητες αυτού ως προς την αντοχή στις θερ−
μοκρασίες που ορίζονται, τις μη τοξικές και αντιμικροβι−
ακές ιδιότητες, την αντοχή των έντυπων στοιχείων και
την τύπωση με μέθοδο LASER, την μη περιεκτικότητα του
χρώματος σε κάδμιο και μόλυβδο σε ανιχνεύσιμα επίπεδα,
σύμφωνα με τις τυποποιημένες εργαστηριακές μεθόδους
ανάλυσης,
(iv) το υλικό σύνθεσης της κεφαλής του αρσενικού
μέρους και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αν πρό−
κειται για κεφαλή με μεταλλική απόληξη.
β) Αντίγραφα πιστοποιητικών, ενός ή περισσοτέρων
για τα στοιχεία 3.2 α (ii) έως 3.2 α (iv) ανωτέρω, από
εργαστήριο κρατικό, πανεπιστημιακό ή ιδιωτικό της Ελ−
λάδας ή του εξωτερικού ότι τηρούνται οι προαναφερό−
μενες προδιαγραφές.
3.3 Θηλυκό και αρσενικό μέρος
α) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των ποιοτικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με:
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(i) την απόσταση των δύο μερών μετά την ενθυλά−
κωση,
(ii) τη δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής των δύο
μερών του ενωτίου μετά την ενθυλάκωση,
(iii) την αντοχή σε έλξη, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, για κάθε είδος ζώου.
β) Αντίγραφο πιστοποιητικού, ενός ή περισσοτέρων
για τo στοιχείο 3.3 α (iii) ανωτέρω, από εργαστήριο
κρατικό, πανεπιστημιακό ή ιδιωτικό της Ελλάδας ή του
εξωτερικού ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες προδια−
γραφές.
γ) Δήλωση του αιτούντος ότι αναλαμβάνει την υπο−
χρέωση να διαθέτει ηλεκτρονικά ενώτια αντικατάστα−
σης σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική
νομοθεσία.
4. Για τις συσκευές ανάγνωσης:
α) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των ποιοτικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών ανάγνωσης
σχετικά με:
(i) την εμπορική ονομασία και την έκδοση της συσκευ−
ής ανάγνωσης και του περιφερειακού εξοπλισμού που
πιθανά τη συνοδεύει (π.χ. εξωτερική κεραία),
(ii) το είδος της συσκευής (σταθερή ή κινητή),
(iii) τα χαρακτηριστικά του πομποδέκτη − transceiver
(με ή χωρίς συγχρονισμό),
(iv) τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (σκιαγράφημα ή
φωτογραφία, διαστάσεις, βάρος) της συσκευής και του
περιφερειακού εξοπλισμού (π.χ. εξωτερική κεραία),
(v) τη δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον των εξής
στοιχείων: κωδικός επανασήμανσης, πεδίο ενημέρωσης
χρήστη, κωδικός της χώρας, εθνικός κωδικός ηλεκτρο−
νικής αναγνώρισης,
(vi) τη δυνατότητα τροφοδοσίας ρεύματος ή/και λει−
τουργίας με μπαταρίες,
(vii) τη δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργα−
σίας μεταβιβαζόμενων δεδομένων ή/και διεπαφής
(communication interface) με συστήματα επεξεργασίας
δεδομένων
β) Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τα
πρότυπα ISO 11784 και ISO 11785, σύμφωνα με το
πρότυπο 24631−2 και ανάγνωσης από τις ελάχιστες
αποστάσεις που ορίζονται στο στοιχείο γ) του τμή−
ματος Α.6 του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ)
21/2004.
γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας των συσκευών ανά−
γνωσης τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
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ȇǺȈǺȈȊǿȃǺ 2
ȃǿ ȉȋȃȃȆȈĮȎȉǽȀȉ ȇȆȋ ǽȇȀȉȋȈȆȋȄ ǺȄǺȁȂǿȉǽȀȉ ǽĬȁȈȀȉǽȎȄ ȃǽȉȎȄ ȉǿȃǺȄȉǿȉ
Ǻ/Ǻ

ȇǽȈȀĬȈǺĮǿ
ȃǿ ȉȋȃȃȆȈĮȎȉǿȉ

ǺȄǺĮȆȈǺ ȉȊǿȄ
ȇǺȈȆȋȉǺ ǺȇȆĮǺȉǿ

ǽȀǼȆȉ
ǺȄǺȁȂǿȉǿȉ

1.

ȂȘ ĲȒȡȘıȘ ȑıĲȦ țĮȚ ȝȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲȦȞ ȝȑıȦȞ ıȒȝĮȞıȘȢ

ǱȡșȡȠ 7

ȅȡȚıĲȚțȒ

2.

ǻȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ
ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȜȩȖȦ țĮțȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
įȚĮʌȚıĲȠȪȝİȞȘȢ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ȝȚțȡȩĲİȡȠ
ĲȠȣ 1% ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮțȚȞȘșİȓ ıĲȘȞ
İʌȚțȡȐĲİȚĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣ

ǱȡșȡȠ 7

ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
(įȚȐȡțİȚĮȢ 1 ȑĲȠȣȢ)

3.

ǻȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ
ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȜȩȖȦ țĮțȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
įȚĮʌȚıĲȠȪȝİȞȘȢ țĮș’ ȣʌȠĲȡȠʌȒ Ȓ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ
ĲȠȣ 1% ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮțȚȞȘșİȓ ıĲȘȞ
İʌȚțȡȐĲİȚĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣ

ǱȡșȡȠ 7

ȅȡȚıĲȚțȒ

4.

ȂȘ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ

ǱȡșȡĮ 6 țĮȚ 7

ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
(įȚȐȡțİȚĮȢ 6 ȝȘȞȫȞ)

5.

ȂȘ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ țĮȚ İșȞȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ,
ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ȝȑıȦȞ
ıȒȝĮȞıȘȢ

ǱȡșȡȠ 5

ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
(İȦıȩĲȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ)

6.

ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȝİĲĮȕȠȜȫȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 3į țĮȚ 3İ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ

ǱȡșȡȠ 5

ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
(İȦıȩĲȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ)

Άρθρο 13
Έναρξης Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα που ήδη διαθέτουν στην ελληνική αγορά μέσα για τη σήμανση των βοοειδών, αιγοπροβάτων
και χοίρων, υποχρεούνται εντός 3 μηνών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011
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