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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΗ ΣΗ 

Αρ. 263493/27.07.2004 απόφαςη Τπουργών Οικονομίασ και Οικονομικών και Αγροτικθσ 

Ανάπτυξησ και Σροφίμων (ΦΕΚ Β’ 1253/2004) 

«υμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογθ του ςυςτθματοσ αναγνώριςησ και καταγραφθσ 

των εκμεταλλεφςεων αιγοπροβάτων και του ζωικοφ τουσ κεφαλαίου ςε εφαρμογθ του 

Κανονιςμοφ (ΕΚ) 21/2004 του υμβουλίου.»  

 

 

 

 

ΟΠΩ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ 
 

 
Αξ. 134167/18.04.2011 απόθαζε Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ (ΦΔΚ Β’ 823/2011) 

«Τξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 263493/27.07.2004 ΚΥΑ “Σπκπιεξωκαηηθά κέηξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο θαη θαηαγξαθήο ηωλ εθκεηαιιεύζεωλ 

αηγνπξνβάηωλ θαη ηνπ δωηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 

21/2004 ηνπ Σπκβνπιίνπ” (Β’ 1253), ζε εθηέιεζε ηωλ Καλνληζκώλ (ΔΚ) 1505/2006, 

933/2008 θαη 759/2009 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Καλνληζκνύ  (ΔΚ) 1560/2007 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ.» 



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. Στουσ καταλόγουσ εγγράφονται όλεσ οι εκμεταλλεφςεισ αιγοπροβάτων, ανεξάρτθτα από τον 

αρικμό των ηϊων τουσ.  

 

Β. Θ κάκε εκμετάλλευςθ εγγράφεται ςτον κατάλογο τθσ Κτθνιατρικισ αρχισ τθσ Ν.Α. ςτθν οποία 

ευρίςκεται θ χειμερινι διαμονι τθσ αγζλθσ.  

 

Γ. Σε κάκε εκμετάλλευςθ  αιγοπροβάτων χορθγείται  κωδικόσ αρικμόσ, ο οποίοσ ζχει τθν  εξισ 

μορφι:  

 EL 00 300000  

Ππου : 

EL              Λογότυπο τθσ Ελλάδασ 

00               Κωδικόσ αρικμόσ του Νομοφ 

300000       Κωδικόσ αρικμόσ τθσ εκμετάλλευςθσ 

 

Γ. Ο θσδηθφο αξηζκφο ρνξεγείηαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαηφρνπ πξνο ηελ αξκφδηα ηνπηθή 

Θηεληαηξηθή αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ  Γήκνπ, ε νπνία ππνρξενχηαη λα πξνβεί 

ζηε ρνξήγεζή ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκφξθσζε ή κε ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ζηνπο 

φξνπο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3698/2008 (ΦΔΘ Α’ 198), φπσο απηφ ηζρχεη.  

 

Δ. Ζ ρνξήγεζε θσδηθνχ αξηζκνχ εθκεηάιιεπζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ εθιακβάλεηαη σο πξάμε 

λνκηκνπνίεζεο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ή σο πξάμε απαιιαγήο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3698/2008 (ΦΔΘ Α’ 198), φπσο απηφ ηζρχεη, θαη δελ απαιιάζζεη 

ηνλ θάηνρν ησλ δψσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο,  ηηο ζρεηηθέο 

κε ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη ηε δεκφζηα πγεία. 

 

ΣΤ.  Πταν  ςε μία εκμετάλλευςθ ςυςτεγάηονται δφο  (2) ι περιςςότερεσ  αγζλεσ που ανικουν ςε 

διαφορετικοφσ κατόχουσ, κάκε αγζλθ εγγράφεται  χωριςτά ςτον Κατάλογο και ζχει δικό τθσ 

κωδικό αρικμό. 

 

Ε.  Οι Κατάλογοι περιζχουν για κάκε εκμετάλλευςθ, τουλάχιςτον  τα παρακάτω  ςτοιχεία:  

1.Τθν Επωνυμία ι το Ονοματεπϊνυμο του ιδιοκτιτθ και του υπεφκυνου τθσ εκμετάλλευςθσ  



2.Τον Κωδικό αρικμό τθσ  εκμετάλλευςθσ 

3.Το ΑΦΜ και τον αρικμό Δελτίου Ταυτότθτασ του Ιδιοκτιτθ.  

4.Το Διμο ι τθν  Κοινότθτα και τθν ειδικι τοποκεςία που βρίςκεται θ εκμετάλλευςθ. 

5.Τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ και τον ταχυδρομικό κϊδικα τθσ εκμετάλλευςθσ 

6.Τθ  Χειμερινι και τθν  κερινι διαμονι του κοπαδιοφ 

7.Τισ ςυςτεγαηόμενεσ εκμεταλλεφςεισ 

8.Το Υγειονομικό κακεςτϊσ τθσ εκμετάλλευςθσ ωσ προσ τα διάφορα  νοςιματα 

9.Τθν αναλυτικι κατά είδοσ και κατθγορία ηϊου απογραφι τθσ εκμετάλλευςθσ 

 

Ζ.  Τα επιμζρουσ ςτοιχεία των εκμεταλλεφςεων πρζπει να διατθροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων 

τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ μετά τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ τουσ. Θ ζναρξθ και θ διακοπι 

λειτουργίασ μιασ εκμετάλλευςθσ αιγοπροβάτων γίνεται με διλωςθ του ίδιου του κατόχου προσ 

τθν αρμόδια Κτθνιατρικι αρχι τθσ Ν.Α.  ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα Ραραρτιματα 4 και 5 τθσ 

παροφςασ απόφαςθσ. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη εληφο επηά (7) εκεξψλ ζηελ αξκφδηα ηνπηθή Θηεληαηξηθή αξρή ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ  Γήκνπ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηφρνπ. 

 

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. Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

κέζσλ ζήκαλζεο ιακβάλνληαη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη 

ηξαπκαηηζκνί ή/θαη κνιχλζεηο ζηα δψα. 

 



Γ. Σε 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.  

 

Γ. Θαη’ εμαίξεζε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. Γ ηνπ παξφληνο, ε ζήκαλζε πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) ελσηίσλ ηχπνπ 1, έλα ζην θάζε απηί, ζηηο πεξηπηψζεηο: 

1. δψσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ απφ ηελ 31.12.2009,  

2. δψσλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 6 κελψλ, φηαλ πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε 

γέλλεζήο ηνπο γηα λα πσιεζνχλ ζε άιιε εθκεηάιιεπζε κε ζθνπφ ηελ πάρπλζε ή ηελ 

αλαπαξαγσγή, 

3. δψσλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 6 κελψλ, φηαλ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί αηκαηνιεςία θαη 

ρξεηάδεηαη λα είλαη γλσζηφο ν αηνκηθφο αξηζκφο ηνπο, 

4. δψσλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 6 κελψλ, φηαλ ε εθκεηάιιεπζε είλαη ππφ θαζεζηψο 

πγεηνλνκηθήο επηηήξεζεο θαη πξέπεη άκεζα λα ζεκαλζνχλ φια ηα δψα κε ζηφρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε κίαο επηδσνηίαο. 

 

Δ. Τα 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. 

   

ΣΤ. Τα 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. Θάζε δψν πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ Διιάδα απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

πξννξίδεηαη γηα αλαπαξαγσγή ή πάρπλζε, δηαηεξεί ηελ αξρηθή ζήκαλζή ηνπ. Σε 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. Θάζε 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. Σηελ 

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. Ωζηφζν, 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. Τα 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. 

 

Άρκρο 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 

Α. Ο θάηνρνο ησλ δψσλ νθείιεη λα πξνκεζεχεηαη θαη λα ηνπνζεηεί ζηα δψα ηνπ, κέζα ζήκαλζεο 

πνπ είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξν 6 

ηεο παξνχζαο, ππνβάιινληαο αίηεζε ζηελ αξκφδηα ηνπηθή Θηεληαηξηθή αξρή ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ  Γήκνπ, κε ηελ νπνία δεηείηαη ε επηθχξσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ θέξνπλ ηα κέζα ζήκαλζεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί. Ο θάηνρνο δχλαηαη 

λα πξνκεζεχεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, εθφζνλ ην επηζπκεί, πνζφηεηα κέζσλ ζήκαλζεο αλάινγε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ, ψζηε λα ππάξρεη απφζεκα ην πεξηζζφηεξν γηα έλα 

έηνο. Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία επηθχξσζεο ηεο πξνκεζεπφκελεο 

πνζφηεηαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θέξνπλ ηα κέζα ζήκαλζεο, θαζνξίδνληαη κε εγρεηξίδηα 

δηαδηθαζηψλ θαη εγθπθιίνπο πνπ εθδίδνληαη κε επζχλε ηεο αξκφδηαο αξρήο.  

 

Β. Ζ πξνκήζεηα ησλ κέζσλ ζήκαλζεο γίλεηαη κε δαπάλε ηνπ θαηφρνπ, ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ 

επζχλε ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηα δψα.  

 

Γ. Σε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ κέζσλ ζήκαλζεο,  ε αληηθαηάζηαζή ηνπο γίλεηαη άκεζα θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. Α θαη Β ηνπ παξφληνο, κε κέζα ζήκαλζεο πνπ θέξνπλ ηηο ίδηεο 

αλαγξαθφκελεο/θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο κε ηα απνιεζζέληα.  

 

Γ. Κε ηελ πξνκήζεηα ησλ κέζσλ ζήκαλζεο απφ ηνλ θάηνρν ε εηαηξία δηάζεζήο ηνπο ππνρξενχηαη 

λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ηελ αξκφδηα ηνπηθή Θηεληαηξηθή 



αξρή, ε νπνία εμέδσζε ηελ έγθξηζε ηεο παξ. Α ηνπ παξφληνο ή/θαη ηελ αξκφδηα Θηεληαηξηθή αξρή 

ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, 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 Λνεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Κεηά 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 Θηεληαηξηθή 

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. Ρλθροφορίεσ για τισ αντικαταςτάςεισ ενωτίων. 

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. ΣΤ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

παξνχζαο, ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο ησλ δψσλ, ην έηνο γέλλεζήο θαη ηελ εκεξνκελία ζήκαλζήο 

ηνπο. 

 

Γ. Οη θαηαρσξήζεηο ζην κεηξψν ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ν 

θάζε θάηνρνο δψσλ παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή, εάλ απηφ ηνπ δεηεζεί, θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε ηελ πξνέιεπζε, ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία θαη, ελδερνκέλσο, ηνλ πξννξηζκφ ησλ δψσλ ηα 

νπνία είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ή ηα νπνία κεηέθεξε, εκπνξεχζεθε ή έζθαμε θαηά ηα ηειεπηαία ηξία 

έηε.  

 

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. Τα αηγνπξφβαηα πνπ κεηαθηλνχληαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα Έγγξαθα Θπθινθνξίαο – Υγεηνλνκηθά Πηζηνπνηεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα 7 – Υπνδείγκαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV θαη V ηεο παξνχζαο. 

 

Β. Τν κέξνο 1 ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. Α ηνπ παξφληνο, ζπκπιεξψλεηαη κε 

επζχλε ηνπ απνζηνιέα ζε ηξία αληίγξαθα θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ηνπηθή Θηεληαηξηθή 

αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Δπέρεη ζέζε αίηεζεο θαη ππεχζπλεο δήισζεο 

γηα ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ. Ζ αξκφδηα ηνπηθή Θηεληαηξηθή 

αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ  Γήκνπ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δψσλ θαη ηελ 

πξσηνθφιιεζε ησλ εγγξάθσλ, ζπκπιεξψλεη ην κέξνο 2 πνπ αθνξά ηηο πγεηνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη ηηο εγγπήζεηο γηα ηα κεηαθηλνχκελα δψα. Όια ηα αληίγξαθα ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη 

πξσηφηππα θαη πξννξίδνληαη έλα γηα ην αξρείν ηεο εθδίδνπζαο αξρήο, έλα ζπλνδεχεη ηα δψα ζηνλ 

ηφπν πξννξηζκνχ θαη έλα ηεξείηαη ζην αξρείν ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνέιεπζεο γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ 

ρξφληα. 

 



Γ. Σηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ν παξαιήπηεο ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ηνπηθή Θηεληαηξηθή αξρή ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ε νπνία δηελεξγεί ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο 

(εγγξάθσλ, ηαπηνπνίεζεο ησλ δψσλ, θπζηθνχο ειέγρνπο) θαη θαηαγξάθεη ζηελ εηδηθή ζέζε ησλ 

Δγγξάθσλ Θπθινθνξίαο-Υγεηνλνκηθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο. Σε 

πεξίπησζε παξαηππηψλ ελεκεξψλεηαη ακέζσο ε αξκφδηα Θηεληαηξηθή αξρή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο 

ησλ δψσλ, ιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα (π.ρ. απνκφλσζε, πεξηνξηζκφο κεηαθηλήζεσλ ησλ 

δψσλ, άκεζε ζθαγή ή ζαλάησζε ησλ δψσλ θ.ιπ.) θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο 

θαη πνηληθέο θπξψζεηο. 

 

Γ. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, πξηλ απφ ηελ θάζε κεηαθίλεζε, θαηαρσξείηαη ζην ζπλνδεπηηθφ 

Έγγξαθν Θπθινθνξίαο-Υγεηνλνκηθφ 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 Θηεληαηξηθέο 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 

Κεηαβνιψλ Εσηθνχ Θεθαιαίνπ Δθκεηάιιεπζεο Αηγνπξνβάησλ” πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 

8 ηεο παξνχζαο. 

 

Άρκρο 11 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

Α. Οη ηνπηθέο Θηεληαηξηθέο αξρέο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ ή ησλ νηθείσλ Γήκσλ δηελεξγνχλ 

επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ θαιχπηνπλ εηεζίσο ην 5% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 5% ησλ δψσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

Β. Οι ζλεγχοι  μποροφν να διεξάγονται είτε μεμονωμζνα  είτε ταυτόχρονα με τθν εφαρμογι των 

προγραμμάτων εξυγίανςθσ  του ηωικοφ κεφαλαίου είτε ςε ςυνδυαςμό με οποιουςδιποτε άλλουσ 

ελζγχουσ που προβλζπονται από τθν κοινοτικι ι τθν εκνικι νομοκεςία .  

 

Γ. Θ επιλογι των εκμεταλλεφςεων που πρόκειται να ελεγχκοφν πραγματοποιείται βάςει 

ανάλυςθσ κινδφνου. 



 

Δ. Στθν ανάλυςθ κινδφνου ανά εκμετάλλευςθ λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα : 

1. Ο αρικμόσ των ηϊων ςτθν εκμετάλλευςθ  

2. Ραράμετροι που αφοροφν τθν δθμόςια υγεία και τθν υγεία των ηϊων και ιδίωσ τθν φπαρξθ 

προθγουμζνων κρουςμάτων . 

3. Σθμαντικζσ μεταβολζσ ςε ςφγκριςθ με τα προθγοφμενα ζτθ 

4. Αποτελζςματα των ελζγχων που πραγματοποιικθκαν κατά τα προθγοφμενα ζτθ  

5. Τθν ορκι κοινοποίθςθ των ςτοιχείων ςτθν αρμόδια αρχι 

6. Τθν ορκι τιρθςθ του μθτρϊου τθσ εκμετάλλευςθσ όπωσ προβλζπεται από τθν παροφςα.  

7. Τν πνζφ ηεο εηήζηαο πξηκνδφηεζεο γηα αηγνπξφβαηα πνπ έρεη δεηεζεί απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ή/θαη έρεη θαηαβιεζεί ζε απηήλ       

 

Δ. Θαηά γεληθφ θαλφλα, ε αξκφδηα αξρή πξνβαίλεη ζηνπο ειέγρνπο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. 

Ωζηφζν, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, κπνξεί λα εθδίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία δελ 

πξνεγείηαη ηνπ ειέγρνπ πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηπρφλ επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε κε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαηαγξάθνληαη ζε ηππνπνηεκέλν κνξθφηππν «Έθζεζε επηηφπηνπ 

ειέγρνπ εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ», ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 6, ην νπνίν πξν-εθηππψλεηαη 

απφ ηελ Ζιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. Σε θάζε 

πεξίπησζε, ν θάηνρνο ησλ δψσλ ή ν εθπξφζσπφο ηνπ ζπλππνγξάθεη ηελ έθζεζε θαη, εάλ θξίλεη 

ζθφπηκν, δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηεο. Δάλ αξλεζεί ηε 

ζπλππνγξαθή, ηζνδπλακεί κε άξλεζε δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. 

 

ΣΤ. Τα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαηαρσξνχληαη κε επζχλε ησλ αξκφδησλ ηνπηθψλ 

Θηεληαηξηθψλ αξρψλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ ή ησλ νηθείσλ Γήκσλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. Ζ αξκφδηα Θηεληαηξηθή αξρή ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, κε βάζε ηα θαηαρσξεκέλα ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Βάζε Γεδνκέλσλ ζηνηρεία, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην αξγφηεξν έσο 

ηελ 31ε Απγνχζηνπ θάζε έηνπο, εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ 

πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ επηθξάηεηα θαηά ηελ πξνεγνχκελε εηήζηα πεξίνδν επηζεψξεζεο. 

 

ΑΘΟ 12 

ΚΥΩΣΕΙΣ 



Α. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη σο κε ζπκκφξθσζε, ε απνηπρία ηήξεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. Οη κε ζπκκνξθψζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Παξαηππίεο, πνπ είλαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη δφιηεο 

πξάμεηο θαη δελ έρνπλ παξαηεηακέλα ή θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

αηγνπξνβάησλ. 

2. Παξαβάζεηο, πνπ είλαη νη κε ζπκκνξθψζεηο  πνπ έρνπλ παξαηεηακέλεο θαη δηαξθείο 

επηπηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ θαη νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη κε 

πξφζεζε πξάμεηο ηνπ κε ζπκκνξθνχκελνπ. 

 

Β. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο ησλ σο άλσ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 9 ηεο παξνχζαο. 

 

Γ. Όηαλ θαηά ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο δηαπηζηψλνληαη παξαηππίεο, αμηνινγψληαο απηέο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ ηεο εθκεηάιιεπζεο, νη δηελεξγνχληεο ηνλ έιεγρν θαηαγξάθνπλ ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξαηππίεο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, δηαηππψλνπλ ζπζηάζεηο θαη απαηηνχλ ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, εληφο εχινγνπ ηαθηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

ψζηε λα εθιείςνπλ ηα αίηηα πνπ ηηο πξνθάιεζαλ. Σηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο ηνπηθέο 

Θηεληαηξηθέο αξρέο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ ή ησλ νηθείσλ Γήκσλ παξαθνινπζνχλ ηηο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ησλ ειεγρφκελσλ θαη πξνβαίλνπλ ζε επαλέιεγρν ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο. 

 

Γ. Όηαλ θαηά ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο, θαζψο θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ παξ. Γ ηνπ παξφληνο δηαδηθαζία δηαπηζηψλεηαη 

απξνζπκία ηνπ ειεγρφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπζηάζεηο ή/θαη ζηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο Θηεληαηξηθήο 

αξρήο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, νη θαησηέξσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, πνπ έρνπλ 

σο εμήο: 

1. Πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ πνπ δε ζεκαίλνληαη ή ζεκαίλνληαη ειιηπψο θαη ν 

αξηζκφο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηαηεξνχκελσλ ή 

εθηξεθφκελσλ δψσλ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεη ε αξκφδηα ηνπηθή Θηεληαηξηθή αξρή 

ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη νπσζδήπνηε κέρξη λα δηαπηζησζεί ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ειεγρφκελνπ. 

2.. Απνθιεηζκφο ηεο εθκεηάιιεπζεο (πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ φισλ ησλ δψσλ απφ θαη 

πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ 



απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 8 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο, γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεη ε αξκφδηα ηνπηθή Θηεληαηξηθή αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ θαη νπσζδήπνηε κέρξη λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ειεγρφκελνπ. 

 

Δ. Ζ απφθαζε επηβνιήο ησλ σο άλσ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηζρχεη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θξίλεη ε αξκφδηα αξρή πνπ εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε θαη νπσζδήπνηε εσζφηνπ δηαπηζησζεί ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ειεγρφκελνπ. Ζ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ 

γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ πξνο ηελ αξκφδηα αξρή, ε νπνία, αθνχ πξνβεί 

ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε. 

 

ΣΤ. Ο θάηνρνο ησλ δψσλ ή ν εθπξφζσπφο ηνπ, ζηνλ νπνίν θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε επηβνιήο ησλ 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηεο παξ. Γ ηνπ παξφληνο ζπλνδεπκέλε απφ επαξθή θαη αηηηνινγεκέλε 

έθζεζε, δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε λφκηκε 

θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, εθφζνλ ην επηζπκεί. Σηελ πεξίπησζε απηή, κε απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο Θηεληαηξηθήο αξρήο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ, ζπγθξνηείηαη, εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο, ηξηκειήο 

επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ππαιιήινπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσηερληθψλ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο, ε 

νπνία ζπλέξρεηαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη απνθαίλεηαη γηα ηελ θξηλφκελε ππφζεζε, 

θαηά πιεηνςεθία. Ζ απφθαζε ηεο επηηξνπήο θαζίζηαηαη νξηζηηθή κεηά απφ ηελ επηθχξσζή ηεο κε 

απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο Θηεληαηξηθήο αξρήο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή 

ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη επηδίδεηαη άκεζα ζηνλ θάηνρν ησλ δψσλ ή ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, κε κέξηκλα 

ηεο νηθείαο ππεξεζίαο.  Ζ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο ησλ ελ ιφγσ 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε απηήο. 

 

Ε. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο, εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ επηβνιή πξνεγνχκελεο θχξσζεο, γηα 

παξαηππίεο ή/θαη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο, πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηεο 

σο άλσ παξ. Γ, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνπ θπκαίλεηαη απφ 1.000 έσο 30.000 επξψ θαη 

πνπ επηκεηξάηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε βαξχηεηα ησλ δηαπηζηνχκελσλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ. Τν σο άλσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ Λ.248/1914 “Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Εσνηερληθήο θαη 

Θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο” (ΦΔΘ Α’ 110), φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Λ. 

4085/1960 (ΦΔΘ Α’ 110) θαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ Λ.2538/1997 (ΦΔΘ 

Α’ 242) θαη απνηειεί έζνδν ηνπ Τακείνπ Γεσξγίαο θαη Θηελνηξνθίαο (Τ. Γ. & Θ.) θαη εηζπξάηηεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 



Ζ. Οη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο εηζάγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε αληίζηνηρα πεδία δεδνκέλσλ ηεο 

ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 

 

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 και 9 τα οποία αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ και ζχουν ωσ εξισ : 

 

Ραράρτθμα αρ.1: «ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΜΕΑ ΗΜΑΝΗ» 

Ραράρτθμα αρ.2: «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ ΗΜΑΝΗ» 

Ραράρτθμα αρ.3: «ΜΘΤΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ» 

Ραράρτθμα αρ.4: «ΔΘΛΩΣΘ ΕΝΑΞΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ» 

Ραράρτθμα αρ.5: «ΔΘΛΩΣΘ ΔΙΑΚΟΡΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ» 

Ραράρτθμα αρ.6: «ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΣΟΠΙΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ» 



Ραράρτθμα αρ.7: Υπόδειγμα Ι : ΕΓΓΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ             ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΤΘΣ ΧΩΑΣ, ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ ΣΦΑΓΘΣ 

Υπόδειγμα ΙΙ : ΕΓΓΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΤΘΣ ΧΩΑΣ, ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ ΡΑΧΥΝΣΘΣ 

Υπόδειγμα ΙΙΙ : ΕΓΓΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΤΘΣ ΧΩΑΣ, ΑΙΓΟΡΟΒΑΤΩΝ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘΣ 

Υπόδειγμα ΙV : ΕΓΓΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΑΜΕΣΘ ΣΦΑΓΘ ΛΟΓΩ ΒΟΥΚΕΛΛΩΣΘΣ 

Υπόδειγμα V  : ΑΔΕΙΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘΣ ΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΟ ΘΕΙΝΕΣ ΒΟΣΚΕΣ 

Παράρτημα αρ.8: «ΔΕΛΣΙΟ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΖΩΙΚΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ» 

Παράρτημα αρ.9: «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΗ ΤΜΜΟΡΥΩΕΩΝ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ» 

 

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 Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ  «Ιεπηνκέξεηεο 



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 Θαλ (ΔΘ) 

21/2004 ηνπ Σπκβνπιίνπ” 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. 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΜΔΑ ΖΜΑΝΖ 

 

Α. ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΔΝΩΣΙΩΝ 

 

Α1. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 1 (κε αηνκηθό αξηζκό αλαγλώξηζεο) 

 

ΑΡΔΝΗΚΟ 

   ΥΖΜΑ Α       ΥΖΜΑ Β 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο 
300001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
0001 = αηνκηθόο θσδηθόο αξηζκόο δώνπ 
  

M1 = 45-47 mm 
Π1 = 38-42 mm 
Μ2 = 45-47 mm 
Π2 = 14-15 mm 
  

 

 

 

EL 
 

01 300001 
 

0001 

Μ1 

Π1 

M2 

Π2 



Π2 

M2 

 

ΘΖΛΤΚΟ 

  ΥΖΜΑ Α        ΥΖΜΑ Β 

 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο 
300001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
0001 = αηνκηθόο θσδηθόο αξηζκόο δώνπ 
  

M1 = 45-47 mm 
Π1 = 38-42 mm 
Μ2 = 45-47 mm 
Π2 = 14-15 mm 
  

 

 

Α2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 2 (ρσξίο αηνκηθό αξηζκό αλαγλώξηζεο)  

EL 
 

01 300001 
 

0001 

Μ1 

Π1 



 

 

  ΑΡΔΝΗΚΟ        ΘΖΛΤΚΟ 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο 
300001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
XX = κήλαο εθηύπσζεο (01-12) 
ΦΦΦΦ = έηνο εθηύπσζεο 
  

M = 35 -37 mm 
Π = 8 - 10 mm 
  

 

Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΩΣΙΩΝ 

 

Β1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 1 (κε αηνκηθό αξηζκό αλαγλώξηζεο) 

 

1. Σα ζρήκαηα ηνπ ελσηίνπ ηύπνπ 1 πνπ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απεηθνλίδνληαη ζην ηκήκα Α ηνπ 

παξόληνο Παξαξηήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ ζρήκαηνο (ζρήκα Α ή ζρήκα Β) από κέξνπο ηνπ 

θαηόρνπ αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο. Δπηηξέπεηαη ε ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ζρήκαηνο ηνπ ελσηίνπ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα εμαζθαιίδνληαη νπσζδήπνηε νη ειάρηζηεο – κέγηζηεο 

δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη δελ ζα παξαβηάδεηαη ην γεληθό ζρήκα ηνπ ελσηίνπ Α ή Β. 

   

2. Σν ρξώκα ηνπ ελσηίνπ είλαη θίηξηλν RAL ε δε γξαθή ηνπ καύξε, αλεμίηειε, ηππσκέλε κε LASER θαη 

επαλάγλσζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα. To ρξώκα ηνπ ελσηίνπ δελ πεξηέρεη θάδκην θαη κόιπβδν ζε 

Μ 

Π 

EL ΥΥ / 
ΦΦΦΦ 

Μ 

Π 



αληρλεύζηκα επίπεδα, ζύκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο εξγαζηεξηαθέο κεζόδνπο αλάιπζεο. Σν ελώηην είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από πνιπνπξεζάλε ειαζηηθήο πθήο, αλζεθηηθή ζε ζεξκνθξαζίεο από –10 έσο 50 βαζκνύο 

C,  αληηκηθξνβηαθή θαη πξέπεη λα κπνξεί λα παξακέλεη επί ηνπ δώνπ, ζπλερώο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, επί 

ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα, ρσξίο λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηό. 

 

3. Κάζε ελώηην απνηειείηαη από δύν ηζνκεγέζε θαη ηδίνπ ζρήκαηνο κέξε, έλα «Θειπθό» θαη έλα «Αξζεληθό», γηα 

ηα νπνία ζα πξέπεη: 

Α. Ζ θεθαιή ζην ζειπθό είλαη αλνηρηνύ, εκίθιεηζηνπ ή θιεηζηνύ ηύπνπ, ζην δε αξζεληθό είλαη θσληθή θαη 

θέξεη αηρκεξή, κεηαιιηθή θαη αλνμείδσηε απόιεμε. 

Β. Σα 2 κέξε ηνπ ελσηίνπ, δηαζέηνπλ ζύζηεκα ελζπιάθσζεο απαξαβίαζην ζε ειάρηζηε δύλακε έιμεο 260 Newton. Μεηά ηελ 

ελζπιάθσζε, ην αξζεληθό πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα ζην ζειπθό ελώ ε απόζηαζε ηνπ αξζεληθνύ από ην ζειπθό είλαη 8 - 11 

ρηιηνζηά. Ζ εθαξκνγή ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο κε ην ζειπθό θαηά ηελ ελζπιάθσζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ώζηε θαηά ηελ ηπρόλ 

απόπεηξα απόζπαζεο ε θεθαιή ηνπ αξζεληθνύ λα παξακέλεη κέζα ζην ζειπθό θαη επνκέλσο λα είλαη αδύλαηε ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ελσηίνπ ζε άιιν δών. 

Γ. Σν κήθνο ηνπ ελσηίνπ είλαη 45 – 47 ρηιηνζηά γηα θάζε κέξνο θαη γηα ηα δπν ζρήκαηα. 

Γ. Σν πιάηνο ηνπ ελσηίνπ είλαη 38 –42 ρηιηνζηά γηα θάζε κέξνο γηα ην ζρήκα Α  θαη  14 - 15 ρηιηνζηά γηα θάζε κέξνο γηα ην ζρήκα 

Β. 

 

4. Γηα ην ζρήκα Α, θάζε κέξνο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

Α. Λνγόηππν ηεο ρώξαο «EL» (1ε γξακκή), ηππσκέλν κε ραξαθηήξεο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηώλ. 

Β. «Κσδηθό αξηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο» πνπ απνηειείηαη από δύν αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο, αθνινπζνύκελν από ηνλ 

«θσδηθό  αξηζκό εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη από ην πξόζεκα «3» θαη πέληε αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο (2ε γξακκή). Οη 

ηππσκέλνη αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο πξέπεη λα έρνπλ ύςνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηά. 

Γ. «Αηνκηθό θσδηθό αξηζκό ηνπ δώνπ», απνηεινύκελν από ηέζζεξηο αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο (3ε γξακκή), ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 10 

ρηιηνζηώλ. 

Γ. Πξναηξεηηθά, ξαβδσηό θσδηθό (bar code) πνπ θσδηθνπνηεί ηνπο 8 αξηζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα θαη 

ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ηεο 2εο θαη 3εο γξακκήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ύςνο όισλ ησλ ηππσκέλσλ 

ραξαθηήξσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί, ρσξίο σζηόζν λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 5 ρηιηνζηώλ.  

 

5. Γηα ην ζρήκα Β, ε επηθάλεηα ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο κε ηππσκέλνπο 

ραξαθηήξεο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηώλ: 

Α. Λνγόηππν ηεο ρώξαο «EL» (1ε γξακκή). 

Β. «Κσδηθό αξηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο» πνπ απνηειείηαη από δύν αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο, αθνινπζνύκελν από ηνλ 

«θσδηθό  αξηζκό εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη από ην πξόζεκα «3» θαη πέληε αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο (2ε γξακκή). 

 

6. Γηα ην ζρήκα Β, ε επηθάλεηα ηνπ ζειπθνύ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηνλ «αηνκηθό θσδηθό αξηζκό ηνπ δώνπ», απνηεινύκελν 

από ηέζζεξηο αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηώλ. 

 



Β2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 2 (ρσξίο αηνκηθό αξηζκό αλαγλώξηζεο) 

 

1. Σν ρξώκα θαη ε γξαθή ησλ ελσηίσλ ηύπνπ 2, είλαη όκνηα κε απηήλ ησλ ελσηίσλ ηύπνπ 1. 

 

2. Σν πιηθό θαηαζθεπήο είλαη πιαζηηθό ζθιεξήο πθήο,  αληηκηθξνβηαθό,  θαη πξέπεη λα κπνξεί λα παξακέλεη επί 

ηνπ δώνπ, ζπλερώο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, επί ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, ρσξίο λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε 

βιάβε ζε απηό. 

 

3. Οη δηαζηάζεηο ησλ ελσηίσλ ηύπνπ 2 είλαη 35 - 37 ρηιηνζηά κήθνο x 8-10 ρηιηνζηά πιάηνο. 

 

4. Κάζε ελώηην απνηειείηαη από 2 ηζνκεγέζε θαη ηδίνπ ζρήκαηνο κέξε, έλα «αξζεληθό» θαη έλα «ζειπθό». Ζ 

θεθαιή ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ είλαη πιαζηηθή, θσληθνύ ζρήκαηνο κε αηρκεξή απόιεμε. Μεηά ηελ 

ελζπιάθσζε, ην αξζεληθό κέξνο πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα ζην ζειπθό, είλαη δε αδύλαηε ε κεηαμύ ηνπο 

απόζπαζε ρσξίο απνθνπή ηεο θεθαιήο ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο.  

 

5. ην αξζεληθό κέξνο ηνπ ελσηίνπ αλαγξάθνληαη ν «θσδηθόο αξηζκόο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο» (2 

αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο), αθνινπζνύκελνο από ηνλ «θσδηθό αξηζκό εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη από ην 

πξόζεκα «3» θαη πέληε αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο (ζπλνιηθά 8 αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο).   

 

6. ην ζειπθό κέξνο ηνπ ελσηίνπ αλαγξάθνληαη ην ινγόηππν ηεο ρώξαο «EL» θαη ν κήλαο θαη ην έηνο 

εθηύπσζεο ηνπ ελσηίνπ, ππό κνξθή «ΥΥ/ΦΦΦΦ (π.ρ. 01/2011). 

 

7. Όινη νη ηππσκέλνη ραξαθηήξεο ζην αξζεληθό θαη ζην ζειπθό κέξνο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα έρνπλ ύςνο 

ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηώλ.  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ ΖΜΑΝΖ 

 

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο ηζρύνπλ νη αθόινπζνη νξηζκνί: 

 

- σο «ειεθηξνληθό κέζν ζήκαλζεο» λνείηαη ε ζπζθεπή αλαγλώξηζεο (identifier) πνπ ζπλίζηαηαη ζε έλαλ 

παζεηηθό πνκπνδέθηε, κόλν αλάγλσζεο (transponder), πνπ δελ πεξηέρεη εζσηεξηθή πεγή ειεθηξηθήο ηζρύνο θαη 

ελζσκαηώλεηαη ζε ζηνκαρηθό βώιν ή ελώηην. 

 

- σο «θσδηθόο ηεο ρώξαο» λνείηαη ν αξηζκεηηθόο θσδηθόο πνπ απνηειείηαη από 3 ςεθία θαη ππνδεηθλύεη κία 

ρώξα, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 3166. 

 

- σο «εζληθόο θσδηθόο ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο» λνείηαη ν αξηζκεηηθόο θσδηθόο πνπ απνηειείηαη από 12 

ςεθία ην αλώηεξν θαη ππνδεηθλύεη ηελ αηνκηθή αλαγλώξηζε ηνπ δώνπ ζε εζληθό επίπεδν. 

 

- σο «θσδηθόο πνκπνδέθηε» (transponder code) λνείηαη ν ειεθηξνληθόο θσδηθόο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

ζηνλ πνκπνδέθηε, απνηειείηαη από 64 δπαδηθά ςεθία (bits) θαη πεξηέρεη, κεηαμύ άιισλ, ηνλ θσδηθό ηεο ρώξαο 

θαη ηνλ εζληθό θσδηθό ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο. 

 

 

Α. ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΟΜΑΥΙΚΟ ΒΧΛΟ     

 

1. Ο ειεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο ζπλίζηαηαη ζε έλαλ θπιηλδξηθό πεξηέθηε κε βαξύηεηα (από θεξακηθό ή 

άιιν πιηθό) ζην εζσηεξηθό ηεο νπνίαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο έλαο παζεηηθόο πνκπνδέθηεο. Υνξεγείηαη από ην 

ζηόκα θαη παξακέλεη (ιόγσ ηνπ βάξνπο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ) κόληκα ζηνπο πξνζηνκάρνπο 

(θεθξύθαιν) ηνπ κεξπθαζηηθνύ. 

 

2. Κάζε ειεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ ή ζηε ζπζθεπαζία ηνπ 

έλδεημε κε ηνλ θσδηθό ηνπ πνκπνδέθηε, εθηόο εάλ δηαηίζεηαη ζπλνδεπκέλνο από ελώηην αηγνπξνβάησλ ηύπνπ 

1 ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία θαη πξννξίδεηαη γηα ηε ζήκαλζε ελόο δώνπ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 6, 

παξάγξαθνο Γ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

3. Ο ειεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 



Α. Πεξηέρεη παζεηηθό πνκπνδέθηε, κόλν αλάγλσζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εκηακθίδξνκν (HDX) ή ην πιήξσο 

ακθίδξνκν (FDX-B) πξσηόθνιιν δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ, ζύκθσλν κε ηα πξόηππα ISO 11784 θαη ISO 

11785. 

Β. Έρεη εγθξηζεί γηα ηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο 

Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2006/968/ΔΚ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

2010/280/ΔΔ θαη θάζε θνξά ηζρύεη.  

Γ. Δίλαη αλαγλώζηκνο κε ζπζθεπέο αλάγλσζεο πνπ ζπκθσλνύλ κε ην πξόηππν ISO 11785 από απόζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 20 cm, όηαλ δηαβάδεηαη από θηλεηή (θνξεηή) ζπζθεπή αλάγλσζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 50 cm, 

όηαλ δηαβάδεηαη από ζηαζεξή ζπζθεπή αλάγλσζεο. 

Γ. Με ζθνπό ηελ επίηεπμε ησλ απνζηάζεσλ αλάγλσζεο πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν Γ αλσηέξσ, ν παζεηηθόο 

πνκπνδέθηεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 2α θαη 2β ηνπ 

θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2006/968/ΔΚ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 

ηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2010/280/ΔΔ θαη θάζε θνξά ηζρύεη.  

Δ. Γηαβηβάδεη θσδηθό πνκπνδέθηε (transponder code) κε δνκή ζύκθσλε κε ην πξόηππν ISO 11784 θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ αθόινπζνπ πίλαθα: 

 

(Πξαθηηθά, γηα έλα δών π.ρ. κε πιεξνθνξίεο ζπκβαηηθνύ ελσηίνπ «EL 23 3 00425 0050» πνπ ζεκαίλεηαη γηα πξώηε θνξά, ν θσδηθόο πνκπνδέθηε 
ηνπ ειεθηξνληθνύ ζηνκαρηθνύ βώινπ ζα είλαη «1 0 04 00 0 300 0 23 00425 0050».) 

 

 

Απεηθόληζε ειεθηξνληθνύ ζηνκαρηθνύ βώινπ 

Αξηζκόο 
bit(s) 

Αξηζκόο 
ςεθίσλ 

Αξηζκόο δπλαηώλ 
ζπλδπαζκώλ 

Πεξηγξαθή 

1 1 2 
Απηό ην ςεθίν ππνδεηθλύεη εάλ ν πνκπνδέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
αλαγλώξηζε δώνπ ή όρη. ε όιεο ηηο εθαξκνγέο γηα ηα δώα απηό ην ςεθίν 
ιακβάλεη ηελ ηηκή «1». 

2-4 1 8 
Μεηξεηήο επαλαζήκαλζεο (retagging counter). Φεθίν πνπ ιακβάλεη ηηκέο «από 0 
σο 7». 

5-9 2 32 
Πεδίν ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε. Γηα ηα αηγνπξόβαηα απηά ηα ςεθία ιακβάλνπλ ηελ 
ηηκή «04», ζύκθσλα κε ην θεθάιαην 1, ηκήκα Η, κέξνο ΗΗ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 
Καλνληζκνύ (ΔΟΚ) 2658/1987 ηνπ πκβνπιίνπ.  

10-15 2 64 
Εώλε ζε εηνηκόηεηα γηα κειινληηθέο ρξήζεηο. Απηά ηα ςεθία ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 
«00». 

16 1 2 
Απηό ην ςεθίν ππνδεηθλύεη ηελ παξνπζία ή όρη ζηνηρείσλ ινγηθήο ελόηεηαο (data 
block). Γηα ηα δώα ιακβάλεη ηελ ηηκή «0». 

17-26 4 1.024 
Κσδηθόο ηεο ρώξαο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 3166 (γηα ηελ Διιάδα ιακβάλεη 
ηελ ηηκή «300».  

27-64 12 274.877.906.944 

Δζληθόο θσδηθόο ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο, απνηεινύκελνο από 12 ςεθία. ηελ 
Διιάδα απνηειείηαη από ην πξόζεκα «0», αθνινπζνύκελν από ηνλ θσδηθό ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (2 ςεθία), ηνλ θσδηθό ηεο εθκεηάιιεπζεο (5 ςεθία) θαη 
ηνλ αηνκηθό θσδηθό ηνπ δώνπ (4 ςεθία).  

1 0 04 00 0 300 0 23 00425 0050 



 

Σ. Οη δνθηκέο ζηηο νπνίεο ειέγρεηαη ν ειεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα ζεκεία Α έσο 

Δ αλσηέξσ, δηελεξγνύληαη ζε εξγαζηήξηα δνθηκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ, έρνπλ αμηνινγεζεί θαη δηαπηζηεπηεί 

γηα ηηο ελ ιόγσ δνθηκέο ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN ISO/IEC 17025 «Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλόηεηα 

ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ». 

 

 

 

Β. ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΝΧΣΙΟ 

 

B1. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΝΧΣΗΟΤ 

 

ΘΖΛΤΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
30001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
0001 = αηνκηθόο θσδηθόο αξηζκόο δώνπ 
  

Γ = 25-32 mm 
Τ = < 18 mm 
Μδ = 8-11 mm 

 

 

 

 

 

 

Γ 

ΕL 

Μδ 

Υ 



ΑΡΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
300001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
0001 = αηνκηθόο θσδηθόο αξηζκόο δώνπ 
  

M1 = 45-47 mm 
Π1 = 38-42 mm 
Μ2 = 45-47 mm 
Π2 = 14-15 mm 
Γ = 25-32 mm 

 

B2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΝΧΣΗΟΤ 

 

1. Σν ειεθηξνληθό ελώηην ζπλίζηαηαη ζε έλαλ παζεηηθό πνκπνδέθηε (transponder) ελζσκαησκέλν ζε ελώηην πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζην δεμί απηί ηνπ δώνπ. 

 

2. Ο παζεηηθόο πνκπνδέθηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ελσηίνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία 3Α, 3Β, 3Γ, 3Δ θαη 3Σ ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ παξόληνο 

Παξαξηήκαηνο. Δπηπιένλ, είλαη αλαγλώζηκνο κε ζπζθεπέο αλάγλσζεο πνπ ζπκθσλνύλ κε ην πξόηππν ISO 

11785 από απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 12 cm, όηαλ δηαβάδεηαη από θηλεηή (θνξεηή) ζπζθεπή αλάγλσζεο θαη 

ηνπιάρηζηνλ 50 cm, όηαλ δηαβάδεηαη από ζηαζεξή ζπζθεπή αλάγλσζεο. 
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3. Σα ζρήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ελσηίνπ πνπ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απεηθνλίδνληαη ζην ηκήκα Β1 

ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο (ζρήκα Α ή ζρήκα 

Β ή ζρήκα Γ) από κέξνπο ηνπ θαηόρνπ αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο. Δπηηξέπεηαη ε 

ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ελσηίνπ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα εμαζθαιίδνληαη νπσζδήπνηε 

νη ειάρηζηεο – κέγηζηεο δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη δελ ζα παξαβηάδεηαη ην γεληθό ζρήκα. 

 

4. To ζειπθό κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνύ ελσηίνπ θέξεη ελζσκαησκέλν ηνλ πνκπνδέθηε θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

από ζεξκνπιαζηηθή πνιπνπξεζάλε, αληηκηθξνβηαθή θαη αλζεθηηθή ζε ζεξκνθξαζίεο από –10 έσο 50 βαζκνύο 

C. Δπηπιένλ, ην ζειπθό κέξνο: 

Α. Έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό, κε δηάκεηξν 25-32 mm.  

Β.  Γηαζέηεη θεθαιή αλνηρηνύ, εκίθιεηζηνπ ή θιεηζηνύ ηύπνπ. Σν ύςνο ηνπ ελσηίνπ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά 

ηα 18 mm. 

Γ. Δίλαη ρξώκαηνο θίηξηλνπ RAL, ην νπνίν δελ πεξηέρεη θάδκην θαη κόιπβδν ζε αληρλεύζηκα επίπεδα, 

ζύκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο εξγαζηεξηαθέο κεζόδνπο αλάιπζεο. 

Γ. Φέξεη πεξηκεηξηθά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ κε γξαθή καύξε, αλεμίηειε, ηππσκέλε κε LASER θαη επαλάγλσζηε γηα 

ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα, ηηο αθόινπζεο εκθαλείο πιεξνθνξίεο: ινγόηππν ηεο ρώξαο «EL», «θσδηθό αξηζκό ηεο  Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο» πνπ απνηειείηαη από δύν αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο, αθνινπζνύκελν από ηνλ «θσδηθό αξηζκό εθκεηάιιεπζεο», 

απνηεινύκελν από ην πξόζεκα «3» θαη πέληε αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο θαη ηνλ «αηνκηθό θσδηθό αξηζκό ηνπ δώνπ», 

απνηεινύκελν από ηέζζεξηο αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο.  

 

5.  Σν αξζεληθό κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνύ ελσηίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαη ηππσκέλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζεκείν 4 αλσηέξσ. Δπηπιένλ, ην αξζεληθό κέξνο: 

Α. Έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό κε δηάκεηξν 25-32 mm θαη θέξεη πεξηκεηξηθά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4Γ, κε ραξαθηήξεο ύςνπο 4-5 mm, ή 

Β.  Έρεη ην ζρήκα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ελσηίνπ αηγνπξνβάησλ ηύπνπ Η, ζρήκαηνο Α θαη ζρήκαηνο Β, όπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα αξ. 1 ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

6.  Σα δύν (2) κέξε ηνπ ελσηίνπ, δηαζέηνπλ ζύζηεκα ελζπιάθσζεο απαξαβίαζην ζε ειάρηζηε δύλακε έιμεο 260 Newton. Μεηά ηελ 

ελζπιάθσζε, ην αξζεληθό πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα ζην ζειπθό ελώ ε απόζηαζε ηνπ αξζεληθνύ από ην ζειπθό είλαη 8 - 11 

ρηιηνζηά. Ζ εθαξκνγή ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο κε ην ζειπθό θαηά ηελ ελζπιάθσζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ώζηε θαηά ηελ ηπρόλ 

απόπεηξα απόζπαζεο ε θεθαιή ηνπ αξζεληθνύ λα παξακέλεη κέζα ζην ζειπθό θαη επνκέλσο λα είλαη αδύλαηε ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ελσηίνπ ζε άιιν δών.  

 

7.  Μεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ην ειεθηξνληθό ελώηην πξέπεη λα κπνξεί λα παξακέλεη επί ηνπ δώνπ, ζπλερώο επί ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα, 

ρσξίο λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηό. 

 

Γ. ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΓΝΧΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΖΜΑΝΖ     



 

1. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο (reader) ζπλίζηαηαη ζε έλαλ πνκπνδέθηε (transceiver), πνπ αθνύ ελεξγνπνηεί ηνλ 

πνκπνδέθηε ηνπ ειεθηξνληθνύ κέζνπ ζήκαλζεο, ιακβάλεη θαη εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ν 

θσδηθόο απηνύ (transponder code). Γηαθξίλεηαη ζε ζηαζεξή θαη θηλεηή (θνξεηή), κε ή ρσξίο ζπγρξνληζκό 

(αλάινγα κε ηελ θαηά ISO 11785 δπλαηόηεηα ή κε αλίρλεπζεο ηεο παξνπζίαο άιισλ πνκπνδεθηώλ). 

 

2.  Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Α. Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο θαηά ISO 11784/11785 πνκπνδεθηώλ HDX θαη FDX-B, ζε ζπκκόξθσζε κε ην 

πξόηππν ISO 24631-2. 

Β.  Ηθαλόηεηα πιήξνπο ιήςεο ηνπ δηαβηβαδόκελνπ θσδηθνύ πνκπνδέθηε. 

Γ. Ηθαλόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ εμήο ζηνηρείσλ: θσδηθόο ηεο ρώξαο, εζληθόο θσδηθόο ειεθηξνληθήο 

αλαγλώξηζεο, θσδηθόο επαλαζήκαλζεο, κεηξεηήο επαλαζήκαλζεο, πεδίν ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε. 

Γ. Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο πνκπνδεθηώλ από ειάρηζηε απόζηαζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Σύπνο ζπζθεπήο αλάγλωζεο Ζιεθηξνληθό κέζν ζήκαλζεο 

 Ζιεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο Ζιεθηξνληθό ελώηην 

Κηλεηή (θνξεηή) ≥ 20 cm ≥ 12 cm 

ηαζεξή ≥ 50 cm 

 

3. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο δηαζέηεη: 

Α.  Σξνθνδνζία ξεύκαηνο ή/θαη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε κπαηαξίεο επαλαθνξηηδόκελεο ή κε.  

Β. Δλζσκαησκέλε θεξαία ή/θαη ηε δπλαηόηεηα 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 παξόληνο Παξαξηήκαηνο, ππνινγίδνληαη, θαηά 

πεξίπησζε, από ηελ άθξε ή ηελ πεξηθέξεηα απηήο.   

 

4. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο είλαη δπλαηό λα δηαζέηεη κλήκε ηθαλή λα απνζεθεύεη ηα κεηαβηβαδόκελα δεδνκέλα, λα 

θέξεη αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ θαη λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα δηεπαθήο (communication interface) κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή δηαηίζεηαη από θνηλνύ κε όιν ην απαξαίηεην ινγηζκηθό πνπ ηελ ζπλνδεύεη.       
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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 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 ………………………… Σ.Κ. ……………  
ΚΧΓΗΚΟ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ………………………… ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΜΖΚΟ………………..  ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ………………..  
2. Θεξηλή δηακνλή :  
ΓΖΜΟ ..............................  ΣΟΠΟΘΔΗΑ Ή ΘΔΖ ………………………… Σ.Κ. ……………  
ΚΧΓΗΚΟ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ………………………… ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΜΖΚΟ………………..  ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ………………..  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟΤ Ή ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

 
Δπσλπκία/Δπώλπκν……………………………… Όλνκα …………………  Παηξώλπκν.....................   Γηεύζπλζε ………………………. Σ.Κ. ………......  Σειέθσλν ...............
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ΤΣΔΓΑΕΟΜΔΝΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ : 
 

1.   EL   3      ON/MO KATOXOY ................................ 

           
 2.   EL   3      ON/MO KATOXOY ………………………….. 

           
 3.  EL   3      ON/MO KATOXOY …………………………… 

Α.Φ.Μ.                 Α.Γ.Σ.         
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- Ο θάηνρνο ή ν ππεύζπλνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ηελ επζύλε ζπκπιήξσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηειώλ, κε εμαίξεζε ηηο ζηήιεο 13 θαη 14.   
 



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

 

- Ο θάηνρνο ή ν ππεύζπλνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ηελ επζύλε ζπκπιήξσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηειώλ, κε εμαίξεζε ηηο ζηήιεο 15 θαη 16. 

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

- ηε ζηήιε 14 ζπκπιεξώλνληαη ν θσδηθόο ηνπ κεηαθνξέα θαη ν αξ. έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο (όπσο θαηαγξάθνληαη ζην έγγξαθν θπθινθνξίαο).  
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ΜΔΡΟ Γ’ (κεηαβνιέο δωηθνύ πιεζπζκνύ ρωξίο αηνκηθό θωδηθό αξηζκό ζήκαλζεο)           
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- Ο θάηνρνο ή ν ππεύζπλνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ηελ επζύλε ζπκπιήξσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηειώλ, κε εμαίξεζε ηηο ζηήιεο 12  θαη 13. 

- ηηο ζηήιεο 3 θαη 9 ζπκπιεξώλνληαη ν κήλαο θαη ην έηνο. 

- ηε ζηήιε 11 ζπκπιεξώλνληαη ν θσδηθόο ηνπ κεηαθνξέα θαη ν αξ. έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο (όπσο θαηαγξάθνληαη ζην έγγξαθν θπθινθνξίαο).  
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ΜΔΡΟ Δ’ (αληηθαηαζηάζεηο κέζωλ ζήκαλζεο)           
 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΧΝ ΖΜΑΝΖ 

 
Α/Α ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ/ Α.Π. 

ΔΝΧΣΗΟ  
ΣΤΠΟΤ 1 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 
ΒΧΛΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 
 ΔΝΧΣΗΟ 

ΚΧΓΗΚΟ  
ΜΔΟΤ ΖΜΑΝΖ 

 
ΑΡΗΘΜΟ  

ΔΠΑΝΑΖΜΑΝΖ 

1 2 3 4 5 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 ζπκπιεξώλνληαη κε X αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

- Ζ ζηήιε 6 ζπκπιεξώλεηαη κε ηε ζήκαλζε ηνπ ζπκβαηηθνύ κέζνπ ζήκαλζεο ή ηα δεθαπέληε (15) ηειεπηαία ςεθία ηνπ θσδηθνύ ηνπ πνκπνδέθηε (θσδηθόο ρώξαο θαη ν 

εζληθόο θσδηθόο ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο) ηνπ ειεθηξνληθνύ κέζνπ ζήκαλζεο (βώινο ή ελώηην). 

- Ζ ζηήιε 7 ζπκπιεξώλεηαη κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ αξηζκό επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θσδηθνύ ηνπ κέζνπ ζήκαλζεο (π.ρ. Η εάλ 

αληηθαζίζηαηαη γηα πξώηε θνξά, ΗΗ εάλ αληηθαζίζηαηαη γηα δεύηεξε θνξά, θ.ό.θ.). 
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ΓΗΛΩΗ  ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ :…………………………………………………. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ  

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΔΙΟ :………………………………………………………… 

ΣΗΛ :………………………… FAX :……………………… Δ-MAIL :……………... 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ :………………………… ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.:………... 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

                            

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΡ. ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

                                                        

Α. Φ. Μ. 

  

Α. Γ. Σ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΚΑΣΟΥΟΤ  ……………………………………. 

ΝΟΜΟ ………………………………… ΓΗΜΟ ……………………………. 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ ……………………….  ΣΗΛ ……………………FAX …………… 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

                                                   

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

 

Α. Φ. Μ. 

 Α. Γ. Σ. 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ……………………………….. 

ΝΟΜΟ ………………………………… ΓΗΜΟ ……………………………. 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ ……………………….  ΣΗΛ ……………………FAX …………… 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ   ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ………………………………... 

ΝΟΜΟ …………………… ΓΗΜΟ ………………ΣΟΠΟΘΔΙΑ………………... 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ ……………………….  ΣΗΛ ……………………FAX …………… 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ ΣΑΤΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

 

ΣΤΠΟ ΔΚΣΡΟΦΗ       ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ         ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ    

                    ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΣΡΟΦΗ     ΚΡΔΟΠΑΡΑΓΩΓΗ      ΜΙΚΣΗ    

ΚΑΣ. ΔΝΣΑΤΛΙΜΟΤ     ΑΓΔΛΑΙΑ  ΔΝΣΑΤΛΙΜΔΝΗ      ΜΙΚΣΗ    

 

                                                  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  …………/ ………./20……. 

                                                                      Υορηγήθηκε κωδικός αριθμός 

                                                                     Και η εκμεηάλλεσζη καηατωρήθηκε  

                                                                      

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ                    ΦΡΑΓΙΓΑ / ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΟΤ 
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ΓΗΛΩΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ :…………………………………………………. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ  

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΔΙΟ :………………………………………………………… 

ΣΗΛ :………………………… FAX :……………………… Δ-MAIL :……………... 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ :………………………… ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.:………... 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΟΥΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

                           

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΡ. ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

                                   

Α. Φ. Μ. 

Α. Γ. Σ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΥΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ……………………………………. 

ΝΟΜΟ ………………………………… ΓΗΜΟ ……………………………. 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ ……………………….  ΣΗΛ ……………………FAX …………… 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

                                       

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

Α. Φ. Μ. 

 Α. Γ. Σ. 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ……………………………….. 

ΝΟΜΟ ………………………………… ΓΗΜΟ ……………………………. 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ ……………………….  ΣΗΛ ……………………FAX …………… 

ΓΙΑΚΟΠΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΚΟΠΗ :……………………………………………………….. 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΚΟΠΗ……………………………………………………………. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ   ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ………………………………... 

ΝΟΜΟ …………………… ΓΗΜΟ ………………ΣΟΠΟΘΔΙΑ………………... 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ ……………………….  ΣΗΛ ……………………FAX …………… 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ ΣΑΤΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

ΣΤΠΟ ΔΚΣΡΟΦΗ       ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ         ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ    

                    ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΣΡΟΦΗ     ΚΡΔΟΠΑΡΑΓΩΓΗ      ΜΙΚΣΗ    

ΚΑΣ. ΔΝΣΑΤΛΙΜΟΤ     ΑΓΔΛΑΙΑ  ΔΝΣΑΤΛΙΜΔΝΗ      ΜΙΚΣΗ    

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  …………/ ………./20……. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ                   Καηατωρήθηκε η αλλαγή ή η διακοπή 

                                                                   ΦΡΑΓΙΓΑ / ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΟΤ 
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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  
τοιχεία εκπροσώπου του 

κατόχου 
 τοιχεία ελέγχου 

        
Δπώλπκν: ……………  Δπώλπκν: ……………  Αξ. Πξση/ινπ: …………… 
Όλνκα: ……………  Όλνκα: ……………  Ζκεξνκελία 

εηδνπνίεζεο 
θαηόρνπ: …………… 

Παηξώλπκν: ……………  Παηξώλπκν: ……………  
ΑΦΜ: ……………  ΑΦΜ: ……………  
ΑΓΣ: ……………  ΑΓΣ: ……………  Ζκεξνκελία ειέγρνπ: 

……………       
      Ολνκαηεπώλπκν 

ειεγθηώλ: 1. ……………       
       

 2. …………… 
       

 3. …………… 
       

 4. …………… 

 Σ Ο Ι Υ Ε Ι Α    Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η  
 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ 
ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΔΠΙΣΟΠΙΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

Αξηζκόο ζειπθώλ πξνβάησλ άλσ ηνπ έηνπο   

Αξηζκόο ζειπθώλ πξνβάησλ θάησ ηνπ έηνπο πνπ 
έρνπλ γελλήζεη 

  

Αξηζκόο ινηπώλ πξνβάησλ    

Αξηζκόο αξζεληθώλ (θξηώλ)   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΒΑΣΧΝ    

Αξηζκόο ζειπθώλ αηγώλ άλσ ηνπ έηνπο   

Αξηζκόο ζειπθώλ αηγώλ θάησ ηνπ έηνπο πνπ 
έρνπλ γελλήζεη 

  

Αξηζκόο ινηπώλ αηγώλ    

Αξηζκόο αξζεληθώλ (ηξάγσλ)   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΓΧΝ    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ   



Ε Τ Ρ Η Μ Α Σ Α    Ε Λ Ε Γ Υ Ο Τ 

 ΠΑΡΑΒΑΔΙ ΠΡΟΒΑΣΑ (ΠΛΖΘΟ) ΑΙΓΔ (ΠΛΖΘΟ) ΤΝΟΛΟ ΕΧΧΝ 

1. ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖ ΖΜΑΝΖ 
(ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΜΔΑ) 

   

2. ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΖ ΖΜΑΝΖ 
(ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΑ) 

   

3. ΑΤΝΔΠΔΗΑ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ    

4. ΑΤΝΔΠΔΗΑ ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ    

5. ΜΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ    

 

6. ΜΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΓΡΑΦΖ   ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ ΔΛΔΓΚΣΧΝ 

7. ΜΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΜΔΧΝ ΖΜΑΝΖ (Μ. .) α. ζπκβαηηθά  ………………………………………………………… 

  β. ειεθηξνληθά  ……………………………………………………….. 

8. ΜΖ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Μ. . α. ζπκβαηηθά  ……………………………………………………….. 

  β. ειεθηξνληθά  ……………………………………………………….. 

9. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ. . ΑΝΔΤ ΔΓΚΡΗΖ α. ζπκβαηηθά  ………………………………………………………… 

  β. ειεθηξνληθά  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟΤ 

10. ΜΖ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ   ……………………………………………………….. 

11. ΑΠΟΤΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ   ……………………………………………………….. 

12. ΟΥΗ ΑΗΣΖΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ   ……………………………………………………….. 

 

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: 

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

Κωδηθόο αξ. Δθκεηάιιεπζεο:  Ολνκ/κν θαηόρνπ: 

Γήκνο:  Σει: 

Σ.Κ.:   
 

ΜΔΣΑΚΙΝΖΔΙ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

 
Ζκεξνκελία 

εηζόδνπ 
Αξ. εγγξάθνπ 
θπθινθνξίαο 

Δθκεηάιιεπζε 
πξνέιεπζεο 

Υώξα 
πξνέιεπζεο 

Αξηζκόο 
αηγνπξνβάηωλ 

Μεηαθνξέαο 

Αγνξά από Διιάδα       

Αγνξά από Δ.Δ.       

Αγνξά από Σξίηε ρώξα       

 

ΜΔΣΑΚΙΝΖΔΙ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

 
Ζκεξνκελία 

εμόδνπ 
Αξ. εγγξάθνπ 
θπθινθνξίαο 

Δθκεηάιιεπζε 
πξννξηζκνύ 

Υώξα 
πξννξηζκνύ 

θαγείν 
πξννξηζκνύ 

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        

Ζκεξνκελία: ……………………………………….. 

Ο θάηνρνο (ππνγξαθή): ……………………………………….. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ ΣΙ ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΜΑΝΖ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  
ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

1. Παξάιεηςε ή θαζπζηέξεζε γλσζηνπνίεζεο 
ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο 
 

Άξζξν 5 Παξαηππία 

2. Γηαηήξεζε, εθηξνθή ή ρεηξηζκόο δώσλ ζε 
εθκεηαιιεύζεηο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο 
ζηνπο θαηαιόγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 5 ηεο παξνύζαο 
   

Άξζξν 5 Παξάβαζε 

3. Γηαηήξεζε ή εθηξνθή δώσλ πνπ δε θέξνπλ 
ζήκαλζε ή ζεκαίλνληαη ειιηπώο 
 

Άξζξν 6 Παξάβαζε 

4. Παξαπνίεζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζήκαλζεο 
 

Άξζξν 6 Παξάβαζε 

5. Γηαπίζησζε επξεκάησλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ 
ηε κε νξζή δηαρείξηζε παξαγγειηώλ θαη 
απνζεκαηνπνίεζεο ησλ κέζσλ ζήκαλζεο 
  

Άξζξν 7 Παξάβαζε 

6. Αηειήο ηήξεζε ηνπ κεηξώνπ ηεο 
εθκεηάιιεπζεο 
 

Άξζξν 8 Παξαηππία 

7. Πιεκκειήο ηήξεζε ηνπ κεηξώνπ ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ή/θαη εθηεηακέλε αζπλέπεηα 
ηνπ κεηξώνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο κε ηα 
δεισζέληα ζηελ αξκόδηα θηεληαηξηθή αξρή 
ζηνηρεία ή κε ηα ππνρξεσηηθά ηεξνύκελα 
ζηελ εθκεηάιιεπζε έγγξαθα 
 

Άξζξν 8 Παξάβαζε 

8. Με ηήξεζε ή κε ηήξεζε θαζ’ όιν ην 
πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 
πηζηνπνηεηηθώλ ή εγγξάθσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνύζαο (έγγξαθα θπθινθνξίαο, αηηήζεηο 
παξαγγειίαο κέζσλ ζήκαλζεο) 

Άξζξν 8 Παξάβαζε 

9. Με πξνζθόκηζε, θαηά ηνλ έιεγρν, ηνπ 
κεηξώνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη ησλ 
ηεξνύκελσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε 
πηζηνπνηεηηθώλ ή εγγξάθσλ (έγγξαθα 
θπθινθνξίαο, αηηήζεηο παξαγγειηώλ κέζσλ 
ζήκαλζεο) 
 

Άξζξα 8 θαη 10  Παξάβαζε 

10. Παξάιεηςε δήισζεο ή ππνβνιή ςεπδνύο 
δήισζεο ησλ απνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη 
ησλ κεηαβνιώλ ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 
εθκεηάιιεπζεο 
 

Άξζξα 8 θαη 10  Παξάβαζε 

11. Με ηήξεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ 
πξνζεζκηώλ γλσζηνπνίεζεο ησλ 
απνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ κεηαβνιώλ 

Άξζξα 8 θαη 10  Παξαηππία 



ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο 
 

12. Απνκάθξπλζε από ηελ εθκεηάιιεπζε δώσλ 
πνπ δε θέξνπλ ηελ πξνβιεπόκελε ζήκαλζε 
ή πνπ δε ζπλνδεύνληαη από ηα έγγξαθα 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηεο 
παξνύζαο ή πνπ ν αξηζκόο ηνπο δελ 
αληαπνθξίλεηαη κε ηα θαηαρσξεκέλα ζην 
κεηξών ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηνηρεία 
 

Άξζξα 8 θαη 10  Παξάβαζε 

13. Άξλεζε γηα πξόζβαζε ησλ ειεγθηώλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ζην 
δσηθό θεθάιαηό ηνπο 
  

Άξζξν 11 Παξάβαζε 

14. Παξαθώιπζε ή θσιπζηεξγία ηνπ ειέγρνπ 
από πιεπξάο ηνπ θαηόρνπ ή ηνπ ππεύζπλνπ 
ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη κε παξνρή 
πιεξνθνξηώλ ή παξνρή ςεπδώλ 
πιεξνθνξηώλ ζηνπο ειεγθηέο 
 

Άξζξν 11 Παξάβαζε 

15. Άξλεζε ππνγξαθήο ηεο έθζεζεο επηηόπηνπ 
ειέγρνπ 
 

Άξζξν 11 Παξάβαζε 

 



 


