
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1952/92114 
  Τροποποίηση της αριθ. 263493/27.07.2004 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι-

κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρ-

μογή του συστήματος αναγνώρισης και 

καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβά-

των και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμο-

γή του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλί-

ου" (Β’/1253/16.8.2004), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’32) όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’/78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’’98).

2. Τον Κανονισμό(ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, 
της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος 
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, (ΕΕ L 005, 
9.1.2004, σ. 8).

3. Την αριθ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β’/3755/21.11.2016).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 263493/27.07.2004
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η αριθ. 263493/27.07.2004 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Β’/1253/16.8.2004), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. α, β 
και γ του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18.04.2011 απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’/823/12.5.2011), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Α. Στους καταλόγους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, 
που καταρτίζονται και τηρούνται στις κτηνιατρικές υπη-
ρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) ή στις κτηνια-
τρικές υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, εγγράφο-
νται υποχρεωτικά όλες οι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων 
που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιό-
τητας τους και αποτελούν τη χειμερινή διαμονή αγελών 
αιγοπροβάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζώων 
τους. Όταν σε μία εκμετάλλευση συστεγάζονται δύο (2) 
ή περισσότερες αγέλες που ανήκουν σε διαφορετικούς 
κατόχους, κάθε αγέλη εγγράφεται χωριστά, ως διακριτή 
εκμετάλλευση, στον κατάλογο.

Β. Σε κάθε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων που εγγρά-
φεται στους καταλόγους της παρ. Α χορηγείται κωδικός 
αριθμός εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει την εξής μορφή:

EL 01 300001
Όπου :
EL Λογότυπο της Ελλάδας
01 Κωδικός αριθμός της Περιφερειακής Ενότητας
300001 Κωδικός αριθμός της εκμετάλλευσης
Γ. Για την εγγραφή στους καταλόγους εκμεταλλεύσεων 

και τη χορήγηση κωδικού αριθμού ο κάτοχος της εκμε-
τάλλευσης υποβάλλει προς την αρμόδια κτηνιατρική 
υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας αίτηση - δή-
λωση καταγραφής της εκμετάλλευσης σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 του άρθρου 14.

Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνουν την κατοχή 
ζώων σε μη εγγεγραμμένη εκμετάλλευση, προβαίνουν 
στην εγγραφή της στους καταλόγους της παρ. Α και στη 
χορήγηση του κωδικού αριθμού της παρ. Β. Στην περί-
πτωση αυτή επιβάλλονται στον κάτοχο τα διοικητικά 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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μέτρα συμμόρφωσης και οι διοικητικές και ποινικές κυ-
ρώσεις της παρ. Η του άρθρου 11.

Δ. Η χορήγηση κωδικού αριθμού εκμετάλλευσης δεν 
απαλλάσσει την κτηνοτροφική εγκατάσταση από την υπο-
χρέωση τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί έγκρισης ή/και αδειο-
δότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων, ούτε τον κάτοχο 
των ζώων από τις υποχρεώσεις της ισχύουσας εθνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν την υγεία των ζώων, 
την προστασία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

Ε. Οι κατάλογοι εκμεταλλεύσεων περιέχουν για κάθε 
εκμετάλλευση, τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και 
του υπεύθυνου για τη φροντίδα των ζώων της εκμετάλ-
λευσης, εάν αυτός διαφέρει από τον κάτοχο.

2. Τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης.
3. Το ΑΦΜ και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του 

κατόχου και του υπεύθυνου για τη φροντίδα των ζώων 
της εκμετάλλευσης, εάν αυτός διαφέρει από τον κάτοχο.

4. Τον Δήμο και την ειδική τοποθεσία που βρίσκεται 
η εκμετάλλευση.

5. Την ταχυδρομική διεύθυνση και τον ταχυδρομικό 
κώδικα της εκμετάλλευσης.

6. Τις γεωγραφικές συντεταγμένες της εκμετάλλευσης.
7. Την ταχυδρομική διεύθυνση και τον ταχυδρομικό 

κώδικα της κατοικίας του κατόχου και του υπεύθυνου 
για τη φροντίδα των ζώων της εκμετάλλευσης, εάν αυτός 
διαφέρει από τον κάτοχο.

8. Τη θερινή διαμονή της αγέλης, στην περίπτωση με-
τακίνησης των ζώων για βόσκηση κατά το θέρος (μετα-
κίνηση σε θερινούς βοσκότοπους).

9. Τις τυχόν συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις.
10. Την αναλυτική κατά είδος και κατηγορία ζώου απο-

γραφή της εκμετάλλευσης.
ΣΤ. Τα επιμέρους στοιχεία των καταλόγων των εκμε-

ταλλεύσεων, τα οποία καταχωρίζονται και στην ηλε-
κτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 9, πρέπει να 
διατηρούνται σε αυτήν τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά 
τη διακοπή της λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων. Η 
διακοπή λειτουργίας μιας εκμετάλλευσης αιγοπροβά-
των γίνεται με δήλωση του κατόχου προς την αρμόδια 
κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας, 
σύμφωνα με το Παράρτημα 5 του άρθρου 14. Οποιαδή-
ποτε μεταβολή των στοιχείων των περιπτώσεων 1 και 3, 
όσον αφορά τον υπεύθυνο για τη φροντίδα των ζώων 
της εκμετάλλευσης, και των περιπτώσεων 7, 8 και 9 της 
παρ. Ε πρέπει να γνωστοποιείται εντός επτά (7) ημερών 
στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή 
Περιφέρειας με δήλωση του κατόχου, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 5 του άρθρου 14.».

2. Το άρθρο 6, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την 
παρ. δ του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18.04.2011 από-
φασης τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ. α) Κατ’ εξαίρεση από τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ, 

η σήμανση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση δύο (2) 
ενωτίων τύπου 1, ένα στο κάθε αυτί, στις περιπτώσεις:

1. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν πρόκει-
ται να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση γέννησης τους 
για να πουληθούν σε άλλη εκμετάλλευση με σκοπό την 
πάχυνση ή την αναπαραγωγή,

2. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν πρό-
κειται να διενεργηθεί αιμοληψία και χρειάζεται να είναι 
γνωστός ο ατομικός αριθμός τους,

3. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν η εκμε-
τάλλευση είναι υπό καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης 
και πρέπει άμεσα να σημανθούν όλα τα ζώα με στόχο 
την καταπολέμηση μίας επιζωοτίας.

β) Τη σήμανση τους με δύο (2) ενώτια τύπου 1, ένα 
στο κάθε αυτί, είναι δυνατό να διατηρούν και τα ζώα 
που έχουν γεννηθεί πριν την 31.12.2009, όταν έχουν ση-
μανθεί εμπρόθεσμα και εξακολουθούν να παραμένουν 
στις εκμεταλλεύσεις εν ζωή. Σε περίπτωση απώλειας, 
στα εν λόγω ζώα, των ήδη χρησιμοποιηθέντων για τη 
σήμανση τους μέσων και σε εφαρμογή της παρ. Γ του 
άρθρου 7, επανασημαίνονται σύμφωνα με την παρ. Γ του 
παρόντος.». β) Μετά την παράγραφο Θ προστίθεται νέα 
παράγραφος Ι ως εξής: «Ι. Η σήμανση των αιγοπροβά-
των που φέρουν αυτιά με ανατομικές ιδιαιτερότητες, οι 
οποίες καθιστούν αδύνατη ή επισφαλή την τοποθέτηση 
ενωτίων, δύναται να γίνεται με ενδοστομαχικό βώλο που 
φέρει πομποδέκτη με αριθμό ατομικής σήμανσης. Τα εν 
λόγω ζώα δεν δύνανται να αποτελούν αντικείμενο εν-
δοκοινοτικού εμπορίου ή να εξάγονται σε τρίτη χώρα.».

3. Οι παράγραφοι Α, Β και Γ του άρθρου 7, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παρ. ε του άρθρου 2 της αριθ. 
134167/18.04.2011 απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:

«Α. Ο κάτοχος των ζώων, με εξαίρεση τους μεταφο-
ρείς, οφείλει να προμηθεύεται και να τοποθετεί στα 
ζώα του μέσα σήμανσης που είναι εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την παρ. Α του άρθρου 6, 
υποβάλλοντας αίτηση προς την αρμόδια κτηνιατρική 
υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας, με την οποία 
ζητάει την επικύρωση της ποσότητας και των πληροφο-
ριών που φέρουν τα μέσα σήμανσης που πρόκειται να 
προμηθευτεί. Ο κάτοχος δύναται να προμηθεύεται εκ 
των προτέρων ποσότητα μέσων σήμανσης ανάλογη με 
τον αριθμό των ζώων της εκμετάλλευσης του, ώστε να 
διαθέτει απόθεμα για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία 
επικύρωσης της προμηθευόμενης ποσότητας, καθορίζο-
νται με εγχειρίδια διαδικασιών που εκδίδονται με ευθύνη 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων. Δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας 
αίτησης επικύρωσης μέσων σήμανσης από τον κάτοχο, 
εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το τυχόν απόθεμα μέσων 
σήμανσης που διαθέτει. Το απόθεμα μέσων σήμανσης 
που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχο των ζώων 
κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής της λειτουργί-
ας της εκμετάλλευσης του, σύμφωνα με την παράγραφο 
ΣΤ του άρθρου 5, παραδίδεται στην αρμόδια κτηνιατρική 
υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας.

Β. Η προμήθεια των μέσων σήμανσης γίνεται με δα-
πάνη του κατόχου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη τοπο-
θέτησης τους στα ζώα.

Γ. Σε περίπτωση απώλειας των μέσων σήμανσης, η 
αντικατάσταση τους γίνεται άμεσα, με ευθύνη του κατό-
χου και σύμφωνα με τις παρ. Α και Β, με μέσα σήμανσης 
που φέρουν τις ίδιες αναγραφόμενες/κωδικοποιημένες 
πληροφορίες με τα απωλεσθέντα. Ομοίως, άμεσα γίνεται 
η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης 
που ο πομποδέκτης τους δυσλειτουργεί ή των ενωτίων 
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(συμβατικών, ηλεκτρονικών) που φέρουν πληροφορίες 
που έχουν καταστεί δυσανάγνωστες. Σε κάθε περίπτω-
ση, η αντικατάσταση των μέσων σήμανσης, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται από τον κάτοχο πριν 
τα ζώα εγκαταλείψουν για οποιοδήποτε λόγο την εκμε-
τάλλευση.».

4. Το άρθρο 8, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. στ, 
ζ και η του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18.04.2011 από-
φασης, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περίπτωση 11 της παραγράφου Γ αντικαθίσταται 
ως εξής:

«11. Πληροφορίες για τις αντικαταστάσεις μέσων σή-
μανσης.»

β) Η παράγραφος Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο αποδεικνύονται από 

τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και ο κάτοχος των 
ζώων παρέχει στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, 
όταν αυτό του ζητηθεί, κάθε πληροφορία σχετικά με 
την προέλευση, τα μέσα σήμανσης και, ενδεχομένως, 
τον προορισμό των ζώων, τα οποία είχε στην κατοχή 
του ή τα οποία μετέφερε, εμπορεύθηκε ή έσφαξε κατά 
τα τελευταία τρία έτη.»

5. Οι παράγραφοι Α, Β και Γ του άρθρου 10, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παρ. ι του άρθρου 2 της αριθ. 
134167/18.04.2011 απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:

«Α. Τα αιγοπρόβατα που εγκαταλείπουν την εκμετάλ-
λευση προέλευσης τους, μετακινούμενα για οποιοδήπο-
τε σκοπό στο εσωτερικό της χώρας, συνοδεύονται από 
«Έγγραφο Κυκλοφορίας - Υγειονομικό Πιστοποιητικό», 
υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα 7 
του άρθρου 14. Το έγγραφο κυκλοφορίας-υγειονομικό 
πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) ημέρες από την ημε-
ρομηνία έκδοσης του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω 
μετακίνησης σε βοσκότοπο (π.χ. πεζή) το πιστοποιητικό 
μπορεί να ισχύει μέχρι 10 ημέρες, γεγονός που διευκρι-
νίζεται στο σημείο 11 του εγγράφου από την αρμόδια 
κτηνιατρική υπηρεσία του τόπου προέλευσης των ζώων. 
Κάθε έγγραφο κυκλοφορίας-υγειονομικό πιστοποιητικό 
εκδίδεται αποκλειστικά για ζώα που έχουν τον ίδιο πα-
ραλήπτη, προέρχονται από την ίδια εκμετάλλευση και 
μετακινούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο.

Β. Το μέρος Ι του εγγράφου της παρ. Α συμπληρώνεται 
με ευθύνη του κατόχου-αποστολέα των μετακινούμενων 
ζώων, του μεταφορέα (εάν πρόκειται για πρόσωπο άλλο 
του κατόχου-αποστολέα) και του εμπόρου που πιθανά 
συμμετέχει στην μετακίνηση, κατά το μέρος που αφο-
ρά τον καθένα, σε τέσσερα αντίγραφα και υποβάλλεται 
στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή 
Περιφέρειας του τόπου προέλευσης των ζώων. Επέχει 
θέση αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους κάθε 
υπογράφοντα για την πληρότητα και ορθότητα των ανα-
γραφόμενων στοιχείων που τον αφορούν και από κοινού 
για τον δηλούμενο προορισμό των ζώων. Η αρμόδια κτη-
νιατρική υπηρεσία, μετά από έλεγχο και πρωτοκόλληση 
των εγγράφων, συμπληρώνει το μέρος II, που αφορά 
τις υγειονομικές πληροφορίες και τις εγγυήσεις για τα 
μετακινούμενα ζώα. Όλα τα αντίγραφα υπογράφονται 
και σφραγίζονται πρωτότυπα, ένα εξ αυτών παραμένει 
στο αρχείο της εκδίδουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας, 
ένα κατατίθεται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία 
της οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας του τόπου προορισμού 

των ζώων, ένα συνοδεύει τα ζώα στον τόπο προορισμού 
και φυλάσσεται από τον παραλήπτη τους και ένα φυλάσ-
σεται στο αρχείο της εκμετάλλευσης προέλευσης τους.

Γ. Στον τόπο προορισμού ο παραλήπτης των ζώων ενη-
μερώνει άμεσα την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της 
οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας, η οποία δύναται να διενεργεί 
τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα εθνική και ενω-
σιακή νομοθεσία ελέγχους (εγγράφων, ταυτοποίησης 
των ζώων, φυσικούς ελέγχους), καταγράφοντας στην ει-
δική θέση του εγγράφου της παρ. Α τυχόν παρατηρήσεις 
και διαπιστώσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπι-
ών ενημερώνει αμέσως την αρμόδια κτηνιατρική υπηρε-
σία του τόπου προέλευσης των ζώων και επιβάλλονται 
τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης και οι διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις της παρ. Η του άρθρου 11».

6. Το άρθρο 11, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις 
παρ.  ια, ιβ και ιγ του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18.04.2011 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
ΕΛΕΓΧΟΙ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των οικείων 
Π.Ε. ή Περιφερειών, διενεργούν επιτόπιους ελέγχους που 
καλύπτουν ετησίως το 3% των εκμεταλλεύσεων αιγο-
προβάτων και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 5% των 
ζώων της περιοχής αρμοδιότητας τους.

Β. Οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται είτε μεμονωμένα 
είτε ταυτόχρονα με την εφαρμογή των προγραμμάτων 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου είτε σε συνδυασμό 
με οποιουσδήποτε άλλους ελέγχους που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής ή της εθνικής 
νομοθεσίας.

Γ. Η επιλογή των εκμεταλλεύσεων που πρόκειται να 
ελεγχθούν πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Δ. Στην ανάλυση κινδύνου ανά εκμετάλλευση λαμβά-
νονται υπόψη τα ακόλουθα:

1. Ο αριθμός των ζώων στην εκμετάλλευση.
2. Παράμετροι που αφορούν την δημόσια υγεία και 

την υγεία των ζώων και ιδίως την ύπαρξη προηγουμένων 
κρουσμάτων.

3. Σημαντικές μεταβολές σε σύγκριση με τα προηγού-
μενα έτη.

4. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιή-
θηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

5. Η ορθή ή μη κοινοποίηση των στοιχείων στην αρ-
μόδια αρχή.

6. Η ορθή τήρηση του μητρώου της εκμετάλλευσης 
του άρθρου 8.

7. Το ποσό της ετήσιας πριμοδότησης για αιγοπρό-
βατα που έχει ζητηθεί από την εκμετάλλευση ή/και έχει 
καταβληθεί σε αυτήν.

Ε. Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στους ελέγχους 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του κατόχου της εκμε-
τάλλευσης. Όταν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να εκδίδει 
προειδοποιητική ανακοίνωση, η οποία δεν προηγείται 
του ελέγχου περισσότερες από σαράντα οκτώ (48) ώρες, 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο έλεγχος ολοκλη-
ρώνεται σε μία επιτόπια επίσκεψη στην εκμετάλλευση. 
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην αλλοιωθεί, σκό-
πιμα ή μη, έως το πέρας του ελέγχου, η κατάσταση της 
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εκμετάλλευσης η σχετική με το αντικείμενο του ελέγχου. 
Για τα αποτελέσματα του ελέγχου και τυχόν διαπιστώ-
σεις για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας 
συντάσσεται «Έκθεση επιτόπιου ελέγχου εκμετάλλευσης 
αιγοπροβάτων», σύμφωνα με το Παράρτημα 6 του άρ-
θρου 14, το έντυπο της οποίας προεκτυπώνεται από την 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 9. Σε κάθε 
περίπτωση, ο κάτοχος των ζώων ή ο εκπρόσωπος του 
συνυπογράφει την έκθεση και διατυπώνει τις παρατη-
ρήσεις του σχετικά με το περιεχόμενό της. Η άρνηση 
συνυπογραφής της έκθεσης εκ μέρους του δεν κωλύει 
την περαιτέρω διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

ΣΤ. Εκτός από τους επιτόπιους ελέγχους, οι οικείες κτη-
νιατρικές υπηρεσίες είναι δυνατό να προβαίνουν και σε 
διοικητικούς ελέγχους συμμόρφωσης των εκμεταλλεύ-
σεων, όποτε κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα 
μητρώα εκμεταλλεύσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά 
έγγραφα που αποδεικνύουν τις καταχωρίσεις σε αυτά, 
καθώς και τη διασταύρωση στοιχείων με τις πληροφο-
ρίες της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του άρθρου 9. 
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση ευρημάτων 
διοικητικού ελέγχου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, την 
οποία συνυπογράφει ο κάτοχος των ζώων ή ο εκπρόσω-
πος του και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με 
το περιεχόμενο. Η άρνηση συνυπογραφής της έκθεσης 
εκ μέρους του δεν κωλύει την περαιτέρω διαδικασία 
επιβολής κυρώσεων.

Ζ. Οι οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες προβαίνουν σε 
στοχευμένους διοικητικούς ή/και επιτόπιους ελέγχους 
στις περιπτώσεις που η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης 
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους διαβιβάζει τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που κοινοποιούν σε αυτήν 

οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων φορείς, όταν αυτοί διαπιστώνουν μη 
συμμορφώσεις στις διατάξεις της παρούσας κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Η. Σε όσους δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας, επιβάλλονται τα διοικητικά μέτρα συμμόρ-
φωσης και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3, της 
παρ. 1 του άρθρου 13, της περ. 1 της παρ. 2α) και των 
περ. 3 έως 14 της παρ. 2δ) του άρθρου 23 και των παρ. 1 
και 4 του άρθρου 27 του ν. 4235/2014 (Α’/32).

Θ. Τα αποτελέσματα όλων των επιτόπιων και των δι-
οικητικών ελέγχων, καθώς και τα διοικητικά μέτρα συμ-
μόρφωσης και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις της παρούσας, καταχωρίζονται με ευθύνη των 
αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών των οικείων Π.Ε. ή 
Περιφερειών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του 
άρθρου 9. Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρ-
μάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση τα κατα-
χωρισμένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων στοιχεία, 
συντάσσει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
αργότερο έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους, ετήσια 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγ-
χων που διενεργήθηκαν στη χώρα κατά την προηγού-
μενη ετήσια περίοδο επιθεώρησης.».

7. Τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου 14 
τροποποιούνται ως ακολούθως:

α) το Παράρτημα 1, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο ιε του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18.04.2011 
απόφασης, τροποποιείται ως εξής: αα) Το τμήμα Α.1 αντι-
καθίσταται ως εξής:
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ββ) Η παράγραφος 3 του τμήματος Β.1 αντικαθίστα-
ται ως εξής: «3. Κάθε ενώτιο αποτελείται από δύο μέρη 
ιδίου σχήματος, ένα «Θηλυκό» και ένα «Αρσενικό», για 
τα οποία πρέπει να ισχύουν τα εξής:

Α. Η κεφαλή στο θηλυκό είναι ανοιχτού, ημίκλειστου ή 
κλειστού τύπου, στο δε αρσενικό είναι κωνική και φέρει 
αιχμηρή, μεταλλική και ανοξείδωτη απόληξη.

Β. Τα 2 μέρη του ενωτίου, διαθέτουν σύστημα ενθυ-
λάκωσης απαραβίαστο σε ελάχιστη δύναμη έλξης 260 
Newton. Μετά την ενθυλάκωση, το αρσενικό περιστρέ-
φεται ελεύθερα στο θηλυκό ενώ η απόσταση του αρσενι-
κού από το θηλυκό είναι 8-11 χιλιοστά. Η εφαρμογή του 
αρσενικού μέρους με το θηλυκό κατά την ενθυλάκωση 

πρέπει να είναι πλήρης, ώστε κατά την τυχόν απόπειρα 
απόσπασης η κεφαλή του αρσενικού να παραμένει μέσα 
στο θηλυκό και επομένως να είναι αδύνατη η επαναχρη-
σιμοποίηση του ενωτίου σε άλλο ζώο. Γ. Το μήκος του 
ενωτίου είναι 40 - 47 χιλιοστά για κάθε μέρος και για τα 
δυο σχήματα.

Δ. Το πλάτος του ενωτίου είναι 35 - 42 χιλιοστά για 
κάθε μέρος για το σχήμα Α και 14-15 χιλιοστά για κάθε 
μέρος για το σχήμα Β.».

β) Το Παράρτημα 2, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο ιε του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18.04.2011 
απόφασης, τροποποιείται ως εξής:

αα) Το τμήμα Β.1 αντικαθίσταται ως εξής:
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ββ) Οι παράγραφοι 4 και 5 του τμήματος Β.2 αντικαθί-
στανται ως εξής: «4. Το θηλυκό μέρος του ηλεκτρονικού 
ενωτίου φέρει ενσωματωμένο τον πομποδέκτη και είναι 
κατασκευασμένο από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, 
αντιμικροβιακή και ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -10 
έως 50 βαθμούς C. Επιπλέον, το θηλυκό μέρος:

Α. Έχει σχήμα στρογγυλό, με διάμετρο 23-32 mm.
Β. Διαθέτει κεφαλή ανοιχτού, ημίκλειστου ή κλειστού 

τύπου. Το ύψος του ενωτίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
18 mm.

Γ. Είναι χρώματος κίτρινου RAL, το οποίο δεν περιέχει 
κάδμιο και μόλυβδο σε ανιχνεύσιμα επίπεδα, σύμφωνα 
με τις τυποποιημένες εργαστηριακές μεθόδους ανάλυ-
σης.

Δ. Φέρει περιμετρικά στην εξωτερική επιφάνεια του 
με γραφή μαύρη, ανεξίτηλη, τυπωμένη με LASER και 
ευανάγνωστη για τουλάχιστον 7 χρόνια, τις ακόλουθες 
εμφανείς πληροφορίες: λογότυπο της χώρας «EL», «κωδι-

κό αριθμό της Περιφερειακής Ενότητας» που αποτελείται 
από δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, ακολουθούμενο από 
τον «κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης», αποτελούμενο από 
το πρόθεμα «3» και πέντε αριθμητικούς χαρακτήρες και 
τον «ατομικό κωδικό αριθμό του ζώου», αποτελούμενο 
από τέσσερις αριθμητικούς χαρακτήρες.

5. Το αρσενικό μέρος του ηλεκτρονικού ενωτίου είναι 
κατασκευασμένο και τυπωμένο με τις προδιαγραφές της 
παραγράφου 4.

Επιπλέον, το αρσενικό μέρος:
Α. Έχει σχήμα στρογγυλό με διάμετρο 23-32 mm και 

φέρει περιμετρικά στην εξωτερική επιφάνεια του τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 4Δ, με χα-
ρακτήρες ύψους 4-5 mm, ή

Β. Έχει το σχήμα και τις πληροφορίες του συμβατικού 
ενωτίου αιγοπροβάτων τύπου Ι, σχήματος Α και σχήμα-
τος Β, του Παραρτήματος 1.».

γ) Τα Παραρτήματα 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:
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δ) Το Παράρτημα 7, όπως αυτό αναριθμήθηκε από Παράρτημα 8 με την παρ. ιστ του άρθρου 2 της αριθ. 

134167/18.04.2011 απόφασης, καθώς και το Παράρτημα 8, που προστέθηκε με την παρ. ιζ του άρθρου 2 της αριθ. 

134167/18.04.2011 απόφασης, αντικαθίστανται, ως εξής:
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ε) Το Παράρτημα 9, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. ιζ του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18.04.2011 απόφασης, 
καταργείται.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ    
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02031901209170016*
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