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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 3385

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

17 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 816/156798
Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου
εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για
την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου
8 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου 14 του Π.δ. 308/2000 «Όροι υγειονομι−
κού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών
ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/
ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 252), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
β) του Π.Δ. 242/2005 (ΦΕΚ Α΄ 291) «Υγειονομικοί όροι
τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρό−
βατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 22 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141)
δ) 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» (ΦΕΚ Α΄ 98)
ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 131/1974
«περί οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτρο−
φική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α΄ 320), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α΄ 199) και την
παράγραφο 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α΄ 113)
στ) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194)
ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2430/1996
(ΦΕΚ Α΄ 156)
η) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1290/2005 του Συμβουλίου
«για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής»
(ΕΕ L209 της 11−08−2005, σελ. 1)
θ) του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου
62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και

κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο−
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ−
λες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32)
ι) της υπ’ αριθ. Υ478/10−7−2014 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 1880)
ια) της απόφασης 2013/722/ΕΕ (ΕΕ L328) για τη συγ−
χρηματοδότηση του προγράμματος βρουκέλλωσης των
αιγοπροβάτων, όπως ισχύει κάθε χρόνο
ιβ) του N. 3698/2008 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Ρυθμίσεις θεμάτων
κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»
ιγ) ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγεία των ζώων
ιδ) πακέτο υγιεινής (κανονισμοί 852/2004, 853/2004,
854/2004, 882/2004)
2. την εισήγηση της ορισθείσας, με την απόφαση
Υπουργού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων 118/36806/18−3−2014, ομάδας εργασίας
3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, η οποία προβλέπεται στην εκά−
στοτε ισχύουσα ετήσια κοινή υπουργική απόφαση «για
την έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσε−
ων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή
κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαί−
ου»,αποφασίζουμε:
Άρθρο 1.
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η εφαρμογή
του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτρο−
φικές εκμεταλλεύσεις της χώρας, ώστε να επιτευχθούν
οι ακόλουθοι στόχοι:
1) Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος
ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβά−
των και βοοειδών και κατά περίπτωση των εκάστοτε
εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και
εκρίζωσης ασθενειών όλων των παραγωγικών ζώων (αι−
γοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πτηνά, μέλισσες).
2) Η αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων
στο επίπεδο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ως προς:
α) την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης,
β) την προστασία της υγείας και ευζωίας των ζώων,
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γ) το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων,
δ) την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δε−
δομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές
ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία,
ε) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των μητρώων
φαρμακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκμετάλ−
λευσης,
στ) τη διάθεση στην τροφική αλυσίδα ασφαλών προ−
ϊόντων, μέσω ανάπτυξης συστήματος πρόληψης ασθε−
νειών που μειώνει τις απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου και
τη χρήση φαρμάκων.
3) Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη βάση του υγιούς
ανταγωνισμού και σύμφωνα με τους κανόνες υγείας
και ευζωίας των ζώων για την παραγωγή ασφαλών και
ποιοτικών τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
Άρθρο 2.
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται κατά
περίπτωση οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) Κτηνίατρος εκτροφής: ο ιδιώτης κτηνίατρος που
πληρεί τα κριτήρια του άρθρου 8, επιλέγεται και δη−
λώνεται εγγράφως από τον κάτοχο της κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
5, για να α) εφαρμόζει το πρόγραμμα ελέγχου και εκρί−
ζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών
και κατά περίπτωση τα εκάστοτε εγκεκριμένα προγράμ−
ματα ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών
όλων των παραγωγικών ζώων.
και β) συνδράμει τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκ−
μετάλλευσης παρέχοντας καθορισμένες υπηρεσίες
για την εξυπηρέτηση των στόχων του άρθρου 1 της
παρούσας.
2) Κτηνοτροφική εκμετάλλευση: κάθε εγκατάσταση
ή κτίσμα ή σε περίπτωση υπαίθριας κτηνοτροφίας
τόπος, όπου κρατούνται, εκτρέφονται, μεταφέρονται ή
υποβάλλονται σε χειρισμούς ζώα, σε μόνιμη ή προσω−
ρινή βάση πλην των κτηνιατρείων ή των κτηνιατρικών
κλινικών, των πειραματικών εγκαταστάσεων, των με−
ταφορικών μέσων, των σημείων στάσης, των αγορών,
των κέντρων συγκέντρωσης και των σφαγειοτεχνικών
εγκαταστάσεων.
3) Κωδικός αριθμός κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: ο
καταγραφικός κωδικός που χορηγείται από τις αρμόδι−
ες κτηνιατρικές αρχές και με τον οποίο καταχωρείται
η κτηνοτροφική εκμετάλλευση στα σχετικά μητρώα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4) Κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: (εφεξής
«κάτοχος») κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τα ζώα της εκμετάλλευσης.
5) Σύμβαση: η σύμβαση έργου που υπογράφεται με−
ταξύ των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών
της Χώρας, οι οποίες εξουσιοδοτούνται για αυτό από
τη Γενική Δνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του κτηνι−
άτρου εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμματος
ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβά−
των και βοοειδών και των κατά περίπτωση εγκεκριμέ−
νων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης
ασθενειών των παραγωγικών ζώων.
6) Ιδιωτικό συμφωνητικό: το συμφωνητικό που υπο−
γράφεται μεταξύ του κατόχου της κτηνοτροφικής εκμε−
τάλλευσης και του κτηνιάτρου εκτροφής για συνδρομή

στο σύνολο των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1β) του άρθρου 10.
7) Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλ−
ληλος που υπηρετεί στις κεντρικές και αποκεντρωμένες
Υπηρεσίες καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι
αρμόδιος για τον έλεγχο των προγραμμάτων δημόσιας
υγείας και υγείας των ζώων, των κανόνων ευζωίας των
ζώων, της αναγνώρισης και καταγραφής του ζωϊκού
κεφαλαίου και της επιβολής των κατά περίπτωση προ−
βλεπόμενων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων.
Άρθρο 3.
Πεδίο εφαρμογής
1α) Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «κτηνιάτρου εκτρο−
φής» για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου
και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων
και βοοειδών και των κατά περίπτωση εγκεκριμένων
προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης
ασθενειών των παραγωγικών ζώων.
β) Εξαιρούνται
βα) οι εκμεταλλεύσεις, των οποίων τα παραγόμε−
να προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική
οικιακή κατανάλωση όπως αυτή ορίζεται με τις κατά
περίπτωση διατάξεις. Οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων
αυτών υποχρεούνται να δηλώνουν την ιδιωτική οικιακή
κατανάλωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.
ββ) οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές
για τις οποίες δεν υπάρχει ή υπάρχει περιορισμένη εκ−
δήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες κτηνιάτρους
της περιοχής για τη συμμετοχή τους στο θεσμό του
«κτηνιάτρου εκτροφής».
Στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου β), οι
σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αρμόδιες κτη−
νιατρικές αρχές.
2) Ο «κτηνίατρος εκτροφής» της παραγράφου 1α) συν−
δράμει τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1β) του άρθρου 10.
Άρθρο 4.
Μητρώο «κτηνιάτρων εκτροφής»
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
1) Αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας, η Γενική
Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ (ΓΔΚ) εκδίδει ανακοί−
νωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τους ιδιώτες
κτηνιάτρους για τη δημιουργία μητρώου «κτηνιάτρων
εκτροφής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση
της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κτηνίατροι
υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά
του άρθρου 8, στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
3) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται τριμελής
επιτροπή ελέγχου των αιτήσεων μετά των συνημμέ−
νων δικαιολογητικών που αποτελείται από υπαλλήλους
της ΔΑΟΚ, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του οικείου
Προϊσταμένου.
4) Ομοίως, σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται τριμελής
επιτροπή κρίσης ενστάσεων που αποτελείται από υπαλ−
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λήλους της Δ/νσης Κτηνιατρικής (ΔΚ), οι οποίοι ορίζο−
νται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου.
5) Η επιτροπή της παραγράφου 3) ελέγχει την ορθό−
τητα και πληρότητα των υποβαλλομένων αιτήσεων και
συνημμένων δικαιολογητικών εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παρ. 2) και δι−
αβιβάζει κατάλογο με τους εγκεκριμένους «κτηνιάτρους
εκτροφής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα
με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, στη ΓΔΚ, μέσω
της ΔΚ της οικείας Περιφέρειας.
6) Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν
συμπεριληφθεί στον παραπάνω κατάλογο, ενημερώνε−
ται εγγράφως από την επιτροπή της παρ. 3), με αναφο−
ρά στους λόγους απόρριψης και με την επισήμανση του
δικαιώματος υποβολής ένστασης κατά της διαδικασίας,
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την κοινοποίη−
ση της απόρριψης. Η ένσταση κατατίθεται στη ΔΚ της
οικείας Περιφέρειας και διαβιβάζεται για την εξέταση
της νομιμότητας και της ουσίας αυτής, στην επιτροπή
της παρ. 4). Η εξέταση της ένστασης ολοκληρώνεται
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή
της και σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή, η ΔΚ εκδί−
δει απόφαση συμπερίληψης του ενδιαφερόμενου στον
κατάλογο της οικείας ΔΑΟΚ που αναφέρεται στην παρ.
5), η οποία αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, στην
αρμόδια ΔΑΟΚ και στη ΓΔΚ.
7) Η ΓΔΚ επικυρώνει τους καταλόγους της παρ. 5),
συντάσσει το μητρώο εγκεκριμένων «κτηνιάτρων εκτρο−
φής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το
υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος ΙΙ και το αναρτά στον
ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ, με τη συνδρομή της αρμόδιας
Δ/νσης Πληροφορικής. Το παραπάνω μητρώο επικαι−
ροποιείται:
α) μετά από συμπληρωματικές ανακοινώσεις πρόσκλη−
σης ενδιαφέροντος που δύναται να εκδίδονται, όποτε
κρίνεται σκόπιμο, από τη ΓΔΚ του ΥΠΑΑΤ για όλη την
επικράτεια ή για περιοχές αυτής, σύμφωνα με τις δια−
δικασίες των παρ. 1) έως 5),
β) μετά από σχετικές αποφάσεις των ΔΚ των Περιφε−
ρειών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6),
γ) μετά από διαγραφή του «κτηνιάτρου εκτροφής» από
τον κατάλογο της παρ. 5), σύμφωνα με τις διαδικασίες
της παραγράφου 5) του άρθρου 5,
δ) μετά από καταγγελία και λύση της σύμβασης, σύμ−
φωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 14.
Άρθρο 5.
Διαδικασία δήλωσης «κτηνιάτρου εκτροφής»
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
1) Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων ενημερώ−
νουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κατόχους κτηνο−
τροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής αρμοδιότητάς
τους για την υποχρέωση τους να δηλώσουν εγγράφως
σε αυτές (απευθείας ή μέσω των τοπικών κτηνιατρικών
υπηρεσιών), τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επιλογής
τους από το αναρτημένο μητρώο της παραγράφου 7)
του άρθρου 4, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή
του. Βάσει της έγγραφης δήλωσης που συνυπογράφεται
από τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και
τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επιλογής του, σύμφωνα
με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι, ενημερώνο−
νται και επικαιροποιούνται οι αντίστοιχες πληροφορίες
του καταλόγου της παραγράφου 5) του άρθρου 4. Οι
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ΔΑΟΚ διατηρούν φάκελο για κάθε δηλωθέντα «κτηνί−
ατρο εκτροφής» της περιοχής αρμοδιότητάς τους με
όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
2) Η ΓΔΚ δημιουργεί πεδίο καταχώρισης κτηνιάτρου
εκτροφής ανά κωδικό εκμετάλλευσης, όπου σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, λειτουργούν βάσεις δεδο−
μένων για την καταγραφή των κτηνοτροφικών εκμε−
ταλλεύσεων.
3) Στην περίπτωση που ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκ−
μετάλλευσης επιθυμεί τη λήξη της συνεργασίας με ήδη
δηλωθέντα σύμφωνα με την παράγραφο 1), «κτηνίατρο
εκτροφής», υποβάλλει στην οικεία ΔΑΟΚ (απευθείας ή
μέσω των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών), έγγραφη
δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος
I, στην οποία δικαιολογεί τη λήξη της συνεργασίας. Στην
περίπτωση αυτή:
α) η δήλωση λήξης της συνεργασίας γίνεται δεκτή
μόνο εφόσον τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει σε ισχύ
σύμβαση έργου της παραγράφου 1) του άρθρου 6 που
να αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη,
β) η οικεία ΔΑΟΚ διαβιβάζει άμεσα στον «κτηνίατρο
εκτροφής», με τον οποίο λύεται η συνεργασία του με
τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, αντί−
γραφο της σχετικής έγγραφής δήλωσης και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του
καταλόγου της παραγράφου 5) του άρθρου 4,
γ) οι ενέργειες του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύο−
νται με δήλωση από τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκ−
μετάλλευσης νέου συνεργαζόμενου «κτηνιάτρου εκτρο−
φής», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1).
4) Στην περίπτωση που ο «κτηνίατρος εκτροφής» δεν
επιθυμεί τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών σε συνερ−
γαζόμενο κάτοχο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, υπο−
βάλλει στην οικεία ΔΑΟΚ, έγγραφη δήλωση σύμφωνα
με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι, δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της
συνεργασίας, στην οποία δικαιολογεί τη λήξη της συ−
νεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΑΟΚ:
α) διαβιβάζει άμεσα στον κάτοχο της κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης με τον οποίο λύεται η συνεργασία του
με τον «κτηνίατρο εκτροφής», αντίγραφο της σχετικής
έγγραφης δήλωσης και προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την ενημέρωση του καταλόγου της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 4,
β) καλεί τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευ−
σης να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημε−
ρολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης
δήλωσης του σημείου (α), δήλωση νέου συνεργαζόμενου
«κτηνιάτρου εκτροφής», σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1).
5) Στην περίπτωση που ο «κτηνίατρος εκτροφής» επι−
θυμεί τη διαγραφή του από τον κατάλογο της παρα−
γράφου 5) του άρθρου 4, υποβάλλει έγγραφη αίτηση
διαγραφής από αυτό, στην οικεία ΔΑΟΚ (απευθείας ή
μέσω των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών), εξηγώ−
ντας τους λόγους. Η αίτηση γίνεται δεκτή και η σχετική
πληροφορία διαβιβάζεται στη ΓΔΚ, μόνο εφόσον τη
δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει σε ισχύ σύμβαση έργου
της παραγράφου 1) του άρθρου 6 και με την προϋπό−
θεση ολοκλήρωσης των διαδικασιών της παραγράφου
4), για κάθε έναν από τους έως τότε συνεργαζόμενους
με αυτόν κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
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Άρθρο 6.
Εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου,
επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων
1) Γενικότερα για την εφαρμογή των προγραμμάτων
ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των πα−
ραγωγικών ζώων και ειδικότερα για την εφαρμογή του
προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλ−
λωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών, συνάπτεται
σύμβαση έργου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του Πα−
ραρτήματος I μεταξύ του κτηνιάτρου εκτροφής και των
Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας,
οι οποίες εξουσιοδοτούνται για αυτό από τη ΓΔΚ του
ΥΠΑΑΤ, στην οποία ορίζονται:
α) ένα υλοποιήσιμο χρονοδιάγραμμα εργασιών, με
βάση τον αριθμό των συνεργαζόμενων με τον εν λόγω
κτηνίατρο αιγοπροβατοτροφικών και βοοτροφικών εκ−
μεταλλεύσεων και τον αριθμό των ζώων στα οποία θα
εφαρμοσθεί το πρόγραμμα,
β) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλο−
μένων καθώς και
γ) η αμοιβή και ο τρόπος πληρωμής του «κτηνιάτρου
εκτροφής» κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
2) Η ΓΔΚ, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των
προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης
ασθενειών των ζώων και ειδικότερα για την εφαρμογή
των προγραμμάτων της βρουκέλλωσης των αιγοπρο−
βάτων και βοοειδών, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλι−
ση της εφαρμογής τους, σε όλη την επικράτεια της
χώρας και σε όλες τις αιγοπροβατοτροφικές και βο−
οτροφικές εκμεταλλεύσεις και λοιπές κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία, γι’
αυτό το σκοπό, μέτρα.
Άρθρο 7.
Παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών
Ο «κτηνίατρος εκτροφής» συνδράμει τον κάτοχο της
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για παροχή του συνό−
λου των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγρα−
φο 1β) του άρθρου 10. Στην περίπτωση αυτή, υπογρά−
φεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κατόχου και
του «κτηνιάτρου εκτροφής», στο οποίο καθορίζονται οι
υποχρεώσεις των δύο μερών καθώς και η αμοιβή του
«κτηνιάτρου εκτροφής».
Άρθρο 8.
Κριτήρια επιλογής «κτηνιάτρων εκτροφής» –
Δικαιολογητικά
1) Οι «κτηνίατροι εκτροφής» πρέπει να πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) να ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα,
β) να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
γ) να μην έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση
κτηνιατρικών φαρμάκων ή να μην εργάζονται σε εται−
ρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
δ) να μην είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως
μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Περιφερειακή Διοίκηση,
στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου
και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
2) Οι «κτηνίατροι εκτροφής» οφείλουν να υποβάλλουν
τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα ακο−
λουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 4:

α) πτυχίο κτηνιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότι−
μου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος
της αλλοδαπής,
β) εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης – συνέχι−
σης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το
ΓΕΩΤΕΕ,
γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια
ΔΟΥ,
δ) υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετι−
κά με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δραστη−
ριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και για τις όμορες
Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να δρα−
στηριοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας,
ε) υπεύθυνες δηλώσεις, γνησίως υπογεγραμμένες, με
τις οποίες βεβαιώνεται η συνδρομή των κριτηρίων γ)
και δ) της παραγράφου 1.
Άρθρο 9.
Ενημέρωση «κτηνιάτρων εκτροφής»
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
1) Η ΓΔΚ σε συνεργασία με τις αρμόδιες ΔΚ των Πε−
ριφερειών και τις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων,
οργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια, για τους «κτηνιά−
τρους εκτροφής» που περιλαμβάνονται στο μητρώο της,
σχετικά με το έργο που τους ανατίθεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας. Η συμμετοχή των «κτηνιά−
τρων εκτροφής» στα σεμινάρια αυτά είναι υποχρεωτική
και τεκμηριώνεται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης
συμμετοχής. Με εγκύκλιο της ΓΔΚ, που εκδίδεται εντός
2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης,
καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στον προ−
γραμματισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των
ενημερωτικών σεμιναρίων.
2) Η ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τους «κτηνιάτρους
εκτροφής» της περιοχής αρμοδιότητάς της για οποια−
δήποτε αλλαγή στη νομοθεσία και στην εφαρμογή των
προγραμμάτων. Ενδεικτικό θεματολόγιο της ενημέρω−
σης παρατίθεται στο Παράρτημα III της παρούσας.
Άρθρο 10.
Υποχρεώσεις του «κτηνιάτρου εκτροφής»
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
1) Ο «κτηνίατρος εκτροφής», υποχρεούται:
α) στην περίπτωση που έχει επισυνάψει σύμβαση έρ−
γου της παρ. 1) του άρθρου 6:
αα) Να εφαρμόζει το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζω−
σης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοει−
δών, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία καθώς
και οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο πρόγραμμα του
ανατεθεί και να χορηγεί προς τούτο σχετική βεβαίωση
υλοποίησης αυτού.
αβ) Να συνεργάζεται με τις επίσημες κτηνιατρικές αρ−
χές και να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
όσον αφορά το επίπεδο συμμόρφωσης στις διατάξεις
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας των κτηνοτρο−
φικών εκμεταλλεύσεων με τους οποίους συνεργάζεται,
εάν του ζητηθούν και να συμμετέχει στις ενημερώσεις
του άρθρου 9.
αγ) Να αποδέχεται τον έλεγχο των επισήμων κτηνια−
τρικών αρχών στο έργο που του έχει ανατεθεί.
αδ) Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι
αποχής του από τα καθήκοντά του, να ενημερώνει άμε−
σα την τοπική κτηνιατρική αρχή, προκειμένου να καθο−
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ριστεί προσωρινός του αντικαταστάτης, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5.
αε) Να χειρίζεται τις πληροφορίες που διαβιβάζει ή
δέχεται από την επίσημη κτηνιατρική αρχή ως απόρ−
ρητες και εμπιστευτικές.
αστ) Να λαμβάνει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του, όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας τόσο για
την προστασία της ατομικής του ακεραιότητας και υγεί−
ας, όσο και για την ακεραιότητα και υγεία των ατόμων
από τα οποία τυχόν επικουρείται.
αζ) Να διενεργεί επιζωοτιολογικές διερευνήσεις και
όπου χρειασθεί δειγματοληψίες σε συνεννόηση και
συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρική αρχή. Για τη
διενέργεια των δειγματοληψιών και την αποστολή των
δειγμάτων να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων κτη−
νιατρικών εργαστηρίων.
αη) Να διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα αναλώσι−
μα υλικά για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ειδικά
για τα αναλώσιμα βιολογικά υλικά, αυτά να διατηρού−
νται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
αθ) Να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια κτηνιατρική
αρχή για τυχόν μη συνεργαζόμενους ή μη συμμορφού−
μενους κατόχους του τομέα ευθύνης του.
αι) Στην περίπτωση που απασχολεί βοηθητικό προ−
σωπικό, να είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου που του έχει ανατεθεί.
αια) Να χορηγεί βεβαίωση προς την αρμόδια κτηνια−
τρική αρχή, που να περιλαμβάνει υγειονομικές πληρο−
φορίες των προς μετακίνηση ζώων της εκμετάλλευσης
(προς σφαγή, προς πώληση, προς μετακίνηση σε θερινό
βοσκότοπο), προκειμένου να εκδώσει τα προβλεπόμενα
έγγραφα κυκλοφορίας−υγειονομικά πιστοποιητικά.
αιβ) Σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους μεταδοτικού
νοσήματος (πίνακας Α του Π.δ. 131/1992 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως
ισχύει) να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές
αρχές για τη λήψη των προβλεπόμενων υγειονομικών
μέτρων.
αιγ) Να μεριμνά για την έκδοση κτηνιατρικής βεβαίω−
σης, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία και η αιτιολογία
θανάτου του ζώου/των ζώων της εκμετάλλευσης.
αιδ) Να υποβάλλει στην οικεία ΔΑΟΚ (απευθείας ή
μέσω των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών) ετήσια έκ−
θεση σύμφωνα με το Παράρτημα V για την υγειονομική
κατάσταση της εκμετάλλευσης, αντίγραφο της οποίας
κοινοποιεί στον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλ−
λευσης.
αιε) Να τηρεί λεπτομερές και πλήρες αρχείο ανά εκ−
μετάλλευση όλων των εγγράφων που εκδίδει κατά την
εκτέλεση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων.
β) στην περίπτωση που έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμ−
φωνητικό της παρ. 2) του άρθρου 7, να συνδράμει κά−
τοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που τον έχει
επιλέξει, στο σύνολο των ακόλουθων υπηρεσιών:
βα) Να συνδράμει με τις υπηρεσίες του τον κάτοχο
της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ό,τι αφορά τις
υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από την εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία, ως προς:
− την ορθή τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο
επίσημο σύστημα σήμανσης και καταγραφής του ζωϊκού
κεφαλαίου και την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής
Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν με−
ταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
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− τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα,
− την ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης νοσημάτων,
− τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης της εκ−
μετάλλευσης,
− την τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής
πρακτικής στην εκμετάλλευση, καθώς και των κανό−
νων ευζωίας τους,
− τη διασφάλιση της διάθεσης στην τροφική αλυσί−
δα και γενικότερα στο εμπόριο ασφαλών και υγιεινών
προϊόντων ζωϊκής προέλευσης,
− την ορθή τήρηση του μητρώου φαρμακευτικής αγω−
γής της εκμετάλλευσης,
− την τήρηση των προβλεπόμενων από τη σχετική
κτηνιατρική νομοθεσία αρχείων της εκμετάλλευσης,
ββ) Να μεριμνά για την ορθολογική χρήση των κτηνι−
ατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα της εκμε−
τάλλευσης, με έμφαση στη χρήση των αντιμικροβιακών
ουσιών και με επακόλουθη, μεταξύ άλλων, μείωση της
ανάπτυξης της αντιμικροβιακής αντοχής,
βγ) Να εκδίδει κτηνιατρική συνταγή για όλα τα
κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα αντίστοιχα που
χορηγούνται στα ζώα της εκμετάλλευσης και να υπο−
γράφει το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής της εκμε−
τάλλευσης,
βδ) Στην περίπτωση εκμετάλλευσης η οποία παράγει
φαρμακούχες ζωοτροφές για χρήση στα ζώα της, να
είναι υπεύθυνος για την ορθή παραγωγή τους, όπως
και για τη συνταγογράφηση των απαραίτητων φαρμα−
κούχων προμειγμάτων.
βε) Να διενεργεί τους ελέγχους για τη διαπίστωση
της ικανότητας των ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλ−
λευσης να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να υπογράφει
το ημερολόγιο ταξιδίου, ενημερώνοντας την αρμόδια
κτηνιατρική αρχή.
2) Ο «κτηνίατρος εκτροφής» απαγορεύεται:
α) Να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το
σύνολο των υπηρεσιών – υποχρεώσεων που απορρέουν
από τη συναφθείσα σύμβαση.
β) Να δημιουργεί ή να προκαλεί με δόλο ή βαριά
αμέλεια τυχόν υποχρεώσεις ή ευθύνες εκ μέρους των
επισήμων αρχών.
γ) Να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της επίσημης κτη−
νιατρικής αρχής ή ως εκπρόσωπος του Δημοσίου ή να
προσπορίζεται οφέλη πέραν των προβλεπομένων από
τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 11.
Υποχρεώσεις κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
1) Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρε−
ούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες «κτηνιάτρου εκτρο−
φής» της επιλογής του και να συνεργάζεται μαζί του:
α) στο πλαίσιο της σύμβασης της παραγράφου 1 του
άρθρου 6:
αα) για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος ελέγ−
χου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβά−
των και βοοειδών καθώς και κατά περίπτωση των άλλων
εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και
εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων,
αβ) για την έγκαιρη ενημέρωση του «κτηνιάτρου
εκτροφής» για κάθε προτιθέμενη μετακίνηση των ζώων
του, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια κτηνια−
τρική αρχή, η βεβαίωση της περίπτωσης αια) της πα−
ραγράφου 1α) του άρθρου 10,
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αγ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτρο−
φής» για κάθε θάνατο ή αποβολή ζώου,
αδ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτρο−
φής» για όλα τα περιστατικά νοσημάτων που κλινικά
διαπιστώνονται, καθώς και για την πορεία της θερα−
πευτικής αγωγής που ακολουθήθηκε,
αε) για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την απο−
μόνωση των ζώων σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους
μεταδοτικού νοσήματος (πίνακας Α του Π.δ. 131/1992
(ΦΕΚ Α΄ 66) και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων
κτηνιατρικών αρχών,
αστ) για την τήρηση αρχείου αντιγράφων των εκθέ−
σεων της περίπτωσης αιδ) της παραγράφου 1α) του
άρθρου 10.
β) για την απρόσκοπτη εκτέλεση των συμφωνηθέντων
υπηρεσιών της παραγράφου 1β) του άρθρου 10.
2) Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρε−
ούται να δηλώνει εγγράφως την έναρξη ή λήξη της
συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επι−
λογής του στην οικεία ΔΑΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 και να ενημερώνει άμεσα την οικεία ΔΑΟΚ,
εφόσον δημιουργηθούν γεγονότα ή καταστάσεις, που
μπορεί να αιτιολογούν τη λύση της συνεργασίας του
με τον «κτηνίατρο εκτροφής».
Άρθρο 12.
Αρμοδιότητες κτηνιατρικών αρχών – Έλεγχος
1) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές είναι υπεύθυνες για
την τήρηση των διατάξεων της παρούσας όσον αφορά:
α) τη σύνταξη και διαρκή ενημέρωση των επιμέρους
καταλόγων των Περιφερειακών Ενοτήτων και του μη−
τρώου εγκεκριμένων «κτηνιάτρων εκτροφής» κτηνοτρο−
φικών εκμεταλλεύσεων,
β) τον προγραμματισμό, οργάνωση και υλοποίηση των
δράσεων ενημέρωσης των «κτηνιάτρων εκτροφής».
2) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές εφοδιάζουν τους
«κτηνιάτρους εκτροφής» με τα αναλώσιμα βιολογικά και
άλλα υλικά που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των
προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί.
3) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές παρακολουθούν
και πιστοποιούν, μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών
επιβεβαίωσης, την ορθή εφαρμογή του προγράμματος
ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγο−
προβάτων και βοοειδών καθώς και κατά περίπτωση
των άλλων εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επι−
τήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών
ζώων, ασκώντας δειγματοληπικά, με βάση ανάλυση κιν−
δύνου, τακτικό και έκτακτο έλεγχο, στους «κτηνιάτρους
εκτροφής» της περιοχής ευθύνης τους. Συγκεκριμένα
ελέγχουν ώστε αυτοί:
α) να είναι ενήμεροι για τις μεταβολές της νομο−
θεσίας, την επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής,
καθώς επίσης και για την επιδημιολογική κατάσταση
της χώρας, των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των τρίτων χωρών,
β) να είναι ενήμεροι σχετικά με τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης
της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων καθώς και των
κατά περίπτωση εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγ−
χου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων
και τις διαδικασίες χαρακτηρισμού και διατήρησης του
υγειονομικού καθεστώτος των κτηνοτροφικών εκμε−
ταλλεύσεων,

γ) να συμπληρώνουν ορθά τα έγγραφα που προβλέπο−
νται από το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου,
επιτήρησης και εκρίζωσης των ασθενειών των ζώων,
δ) να διατηρούν ενημερωμένα και ορθά συμπληρωμέ−
να αρχεία που αναφέρονται στο σημείο αιε) της παρα−
γράφου 1α) του άρθρου 10.
4) Οι λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση και
διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 3) καθορίζο−
νται με εγκύκλιο της ΓΔΚ.
5) Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων απο−
τυπώνονται στα δελτία αξιολόγησης (Παράρτημα IV)
των «κτηνιάτρων εκτροφής», τα οποία διαβιβάζονται
στους ενδιαφερόμενους και συμπεριλαμβάνονται και
στον ατομικό φάκελο των «κτηνιάτρων εκτροφής».
Άρθρο 13.
Αμοιβές
1. Η αμοιβή του «κτηνιάτρου εκτροφής» για την πα−
ροχή, στον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1β) του άρθρου 10 καθορίζεται στο ιδιωτικό
συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ τους.
2.α) Ο «κτηνίατρος εκτροφής» αμείβεται για τις υπη−
ρεσίες που προσφέρει στο Δημόσιο για την εφαρμογή
των προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης
ασθενειών των παραγωγικών ζώων για τα οποία έχει
υπογράψει σύμβαση.
β) Η αμοιβή του «κτηνιάτρου εκτροφής» καθορίζεται
στην ετήσια κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση προ−
γράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων
που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων
εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου».
γ) Το συνολικό ποσό, οι όροι και ο χρόνος αμοιβής
του «κτηνιάτρου εκτροφής», ο ακριβής αριθμός των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα εφαρμόσει
το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις
και τα δικαιώματα του περιγράφονται λεπτομερώς στη
σύμβαση έργου που αναφέρεται στην παράγραφο 1)
του άρθρου 6.
δ) Για τους κατόχους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ−
σεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης και όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμ−
μάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών
των ζώων, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται να εξα−
σφαλίζει την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων
χρησιμοποιώντας τους «κτηνιάτρους εκτροφής» που
υπάρχουν στον κατάλογο της ΠΕ και των όμορων ΠΕ,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για
την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών στις λοιπές
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
ε) Τα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος πληρωμής
των «κτηνιάτρων εκτροφής» καθορίζονται από τις εκά−
στοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις που αφορούν την
εκτέλεση εργασιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς
το δημόσιο και περιγράφονται κάθε φορά στη σύμβαση
έργου που συνάπτεται.
Άρθρο 14.
Καταγγελία της σύμβασης –
Διαγραφή από το μητρώο – Κυρώσεις
1) Όταν μετά από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο των
αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών του έργου του «κτηνι−
άτρου εκτροφής» κατόπιν καταγγελίας, διαπιστωθούν
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τεκμηριωμένα σοβαρές παρατυπίες στην εφαρμογή
των προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζω−
σης ασθενειών των ζώων, για τα οποία έχει υπογραφεί
σύμβαση, τότε η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον
«κτηνίατρο εκτροφής» με την οποία καλείται να δια−
τυπώσει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε χρονικό
διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση
της κοινοποίησης της έκθεσης.
2) Στη συνέχεια η αρμόδια κτηνιατρική αρχή ελέγχου
διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου και τις έγγραφες από−
ψεις του εμπλεκόμενου, εάν υπάρχουν, στην αρμόδια
ΔΚ της Περιφέρειας, η οποία και αποφασίζει τελικά για
τα ακόλουθα:
α) συστάσεις για συμμόρφωση και επανέλεγχος εντός
ενός μήνα από την αποστολή των συστάσεων,
β) καταγγελία και λύση της σύμβασης αζημίως για το
ελληνικό δημόσιο, με απαίτηση αποζημίωσης ή και άλ−
λων νόμιμων αξιώσεων ως αποτέλεσμα της παράβασης
των συμφωνηθέντων,
γ) άμεση διαγραφή από το μητρώο «κτηνιάτρων
εκτροφής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ενημερώ−
νοντας σχετικά τη ΓΔΚ, σε περίπτωση υποτροπής ή
πολύ σοβαρής παράβασης (πχ σχέση για τη δημόσια
υγεία).
3) Ο «κτηνίατρος εκτροφής» μπορεί να καταγγείλει και
να λύσει τη σύμβασή του αιτιολογημένα και με γραπτή
ειδοποίηση ενός μήνα πριν προς την αρμόδια ΔΚ της
Περιφέρειας, χωρίς να λάβει καμία αποζημίωση.
4) Στην περίπτωση λύσης της σύμβασης, οι αρμόδιες
κτηνιατρικές αρχές οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα
τους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με
τους οποίους ο εν λόγω «κτηνίατρος εκτροφής» συ−
νεργάζεται, για τον από πλευρά τους εκ νέου ορισμό
συνεργαζόμενου «κτηνίατρου εκτροφής», σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 1) του άρθρου 5.
5α) Ο «κτηνίατρος εκτροφής» έχει, κατά την εκτέλεση
των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 10, την
αστική ευθύνη στην περίπτωση που οι από πρόθεση ή
αμέλεια ενέργειες ή παραλείψεις του καθιστούν έκθετο
τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ως προς
την υποχρέωση συμμόρφωσής του στις διατάξεις της
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας που αφορούν την υγεία
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και προστασία των ζώων, την αναγνώριση και καταγρα−
φή των ζώων, τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων και τη δημόσια υγεία.
β) Σε περίπτωση που ο «κτηνίατρος εκτροφής» δη−
μιουργεί ή προκαλεί με δόλο ή βαριά αμέλεια τυχόν
υποχρεώσεις ή ευθύνες εκ μέρους των επισήμων αρχών,
καθίσταται υπόχρεος καταβολής αποζημίωσης προς
το Δημόσιο.
6) Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης δεν ακολουθήσει τη διαδικασία δήλω−
σης του «κτηνιάτρου εκτροφής» όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 ή/και δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις του,
όπως αυτές προβλέπονται στις παραγράφους 1α) και
2 του άρθρου 11, επιβάλλονται τα διοικητικά μέτρα και
οι κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4235/2014
(ΦΕΚ Α΄32) που αφορούν τον τομέα υγείας των ζώων,
με την επιφύλαξη της παραγράφου 1β) του άρθρου 3
της παρούσας.
Άρθρο 15.
Καταργούμενες διατάξεις και Παραρτήματα
1) Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται τα
σημεία θ) και ι) του άρθρου 3 της υπουργικής απόφα−
σης με αριθ. 4888/130873 (ΦΕΚ Β΄ 3545/31−12−2012) του
ΥΠΑΑΤ.
2) Στην παρούσα προσαρτώνται τα παραρτήματα Ι,
ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Άρθρο 16.
Γενική εξουσιοδότηση
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή/και
τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης
όπως οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τις περιπτώσεις
εκτάκτων αναγκών (επιζωοτίες).
Άρθρο 17.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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«țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ İțĲȡȠĳȒȢ»
ȀȐĲȠȤȠȢ țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ
ȀȦįȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ: …………………………………………………………
ǼʌȫȞȣȝȠ: …………………………. ǵȞȠȝĮ: …..……………..…ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ: ..…..…….……..
ǹĭȂ: ………………………. ȉȘȜȑĳȦȞȠ ıĲĮșİȡȩ: 2______________, țȚȞȘĲȩ: 69____________
ǲįȡĮ ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ: ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ: ……………………………..…………………..………….
ǻȒȝȠȢ: …….……………………………….…………..… ǻȘȝȠĲȚțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ: ………

………… ……………

ȆİȡȚȠȤȒ: …..…..………..……………………..
ȀĲȘȞȓĮĲȡȠȢ İțĲȡȠĳȒȢ
ǼʌȫȞȣȝȠ: …………………………. ǵȞȠȝĮ: …..……………..…ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ: ..…..…….……..
ǹĭȂ: ……………………….

ǹ.Ȃ. īǼȍȉǼǼ: ……………………………………………………..

ȉȘȜȑĳȦȞȠ ıĲĮșİȡȩ: 2______________, țȚȞȘĲȩ: 69____________
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ǲįȡĮ: ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ: ……………………………..…………………..………….
ǻȒȝȠȢ: …….……………………………….…………..… ǻȘȝȠĲȚțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ: …..…..………..……………………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ: ȅįȩȢ ..……………………………… ǹȡȚșȝȩȢ ………….ȉȀ: ……………
ȆĮȡȠȪıĮ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ: ǿįȚȫĲȘȢ Ƒ, īȡĮĳİȓȠ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȫȞ ȗȫȦȞ Ƒ, ǿĮĲȡİȓȠ ȝȚțȡȫȞ ȗȫȦȞ Ƒ, ȀȜȚȞȚțȒ ȝȚțȡȫȞ
ȗȫȦȞ Ƒ, ȀȜȚȞȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȫȞ ȗȫȦȞ Ƒ
1. ǼȞįȚĮĳȑȡȠȝĮȚ ȞĮ įȘȜȫıȦ ȩĲȚ ȜȒȖİȚ Ș ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝȠȣ ȝİ ĲȠȞ/ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ «țĲȘȞȓĮĲȡȠ
İțĲȡȠĳȒȢ» ĲȘȞ ___/___/20__.
Ȓ
2. ǼȞįȚĮĳȑȡȠȝĮȚ ȞĮ įȘȜȫıȦ ȩĲȚ ȜȒȖİȚ Ș ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝȠȣ ȝİ ĲȠȞ/ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȐĲȠȤȠ
țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ĲȘȞ ___/___/20__.
3. ȅȚ ȜȩȖȠȚ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ȝİĲĮȟȪ ȝĮȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ țĮĲȦĲȑȡȦ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(ĲȩʌȠȢ) …………………, ĲȘȞ ____/____/201__
ȅ/Ǿ ǻȘȜȫȞ/ȠȪıĮ țȐĲȠȤȠȢ
țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ

Ȓ

ȅ/Ǿ ǻȘȜȫȞ/ȠȪıĮ
țĲȘȞȓĮĲȡȠȢ İțĲȡȠĳȒȢ

ȊʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȚșȣȝȠȪȞĲĮ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ įȘȜȠȪȞĲĮ.

39448

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(ȊʌȩįİȚȖȝĮ 3)
ȈȪȝȕĮıȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ «țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ İțĲȡȠĳȒȢ» ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ………….
ȈĲȘȞ …………………………., ıȒȝİȡĮ ĲȘȞ ___/___/201__, ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ
ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ………….., Ș ȠʌȠȓĮ İțʌȡȠıȦʌİȓĲĮȚ ȞȩȝȚȝĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠ/Ș ĮȣĲȒȢ ț./țĮ ……………….………………….., ıĲȠ İȟȒȢ
țĮȜȠȪȝİȞȘȢ «ǻȘȝȩıȚȠ», țĮȚ ĲȠȣ/ĲȘȢ ȚįȚȫĲȘ țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ ț./țĮ …………………………… (ıĲȠ İȟȒȢ
țĮȜȠȣȝȑȞȠȣ/ȘȢ «țĲȘȞȓĮĲȡȠȢ İțĲȡȠĳȒȢ»), ıȣȝĳȦȞȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮȝȠȚȕĮȓĮ ĮʌȠįİțĲȐ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
ǹ. ȅ/Ǿ «țĲȘȞȓĮĲȡȠȢ İțĲȡȠĳȒȢ»:
1. ǹȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ …………………………….. ȖȚĮ ĲȘ
ȖİȦȖȡĮĳȚțȒ/įȚȠȚțȘĲȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ ………………………. ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ &
ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ …………………ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ Įʌȩ ___/___/201__
ȑȦȢ ___/___/201__, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĲȠȣ «țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ İțĲȡȠĳȒȢ»
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ ……. ĲȘȢ ȀȠȚȞȒȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ ……………….. (ĭǼȀ
Ǻ`…….), ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ.
2. ĬĮ ĮȝİȓȕİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ … ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ȀȊǹ, ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ
ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ.
3. ǻİȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȘȡİıȚĮțȩ țĮșİıĲȫȢ ĲȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ, ȠȪĲİ ȣʌȐȖİĲĮȚ
ȚİȡĮȡȤȚțȐ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ įȘȝȩıȚȠ ȣʌȐȜȜȘȜȠ.
4. ǻȘȜȫȞİȚ ȩĲȚ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ȀȊǹ țĮȚ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȡȣșȝȓıİȫȞ ĲȘȢ.
Ǻ. ȉȠ ǻȘȝȩıȚȠ İȜȑȖȤİȚ țĮȚ İʌȠʌĲİȪİȚ ĲȠȞ/ĲȘȞ «țĲȘȞȓĮĲȡȠ İțĲȡȠĳȒȢ» ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ….. ĲȘȢ ȀȊǹ …………… (ĭǼȀ Ǻ`…..), țĮȚ ȝİȡȚȝȞȐ ȖȚĮ ĲĮ țĮĲȦĲȑȡȦ:
1. ȉȠȞ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ĲȘȞ İʌȚįȘȝȚȠȜȠȖȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚįȘȝȚȠȜȠȖȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ.
2. ȉȠȞ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ/ĲȦȞ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ/ĲȦȞ …………………. (ĮȞĮĳȠȡȐ
ıĲȘȞ ȠȞȠȝĮıȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮĲȑșȘțİ).
3. ȉȠȞ İĳȠįȚȐȗİȚ ȝİ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ĮȞĮȜȫıȚȝĮ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ĲȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ.
4. ȆĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ
ĮȣĲȩ ıȣȞĲȐııİȚ ıȤİĲȚțȩ ĮĲȠȝȚțȩ įİȜĲȓȠ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ …… ĲȘȢ
ȀȊǹ…………..….
ī. ȉȠ ǻȘȝȩıȚȠ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ/Ș «țĲȘȞȓĮĲȡȠȢ İțĲȡȠĳȒȢ» įİȞ ĲȘȡİȓ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ıȪȝȕĮıȘȢ (İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȠȚ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ), ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ
țĮĲĮȖȖİȓȜİȚ ĲȘ ıȪȝȕĮıȘ țĮȚ ȞĮ İȚıȘȖȘșİȓ ĲȘȞ įȚĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȝȘĲȡȫȠ ĲȦȞ «țĲȘȞȚȐĲȡȦȞ
İțĲȡȠĳȒȢ» țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȫȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ. Ǿ įȚĮȖȡĮĳȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ Ȓ ȠȡȚıĲȚțȒ,
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌĮȡȐȕĮıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ …… ĲȘȢ ȀȊǹ…………...
ǻ. ȅ/Ǿ «țĲȘȞȓĮĲȡȠȢ İțĲȡȠĳȒȢ», ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ įİȞ ĲȘȡİȓ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ
ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ 1 ȑȦȢ 4 ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ Ǻ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȖİȓȜİȚ ĲȘ ıȪȝȕĮıȘ,
ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ İȚįȠʌȠȚȒıİȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ ʌȡȠ 30 ȘȝİȡȫȞ.
Ǽ. Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ıȪȝȕĮıȘ įİ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ȣʌĮȜȜȘȜȚțȒ ıȤȑıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ/ĲȘȢ
«țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ İțĲȡȠĳȒȢ», Ƞ/Ș ȠʌȠȓȠȢ/Į įİȞ ȑȤİȚ ȐȜȜĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ, ʌĮȡȐ ȝȩȞȠ
ĮȣĲȐ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıȪȝȕĮıȘ.
Ȉȉ. ǵȜȠȚ ȠȚ ȩȡȠȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ıȪȝȕĮıȘȢ İȓȞĮȚ ȠȣıȚȫįİȚȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ
ȝȩȞȠ ȝİ ıȪȝĳȦȞȘ ȖȞȫȝȘ ĲȦȞ ȝİȡȫȞ.
Ȉİ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ ȩȡȦȞ, ȠȚ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȚ șȑĲȠȣȞ țĮĲȦĲȑȡȦ ĲȚȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȚ
īȚĮ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ

ȅ/Ǿ ȀĲȘȞȓĮĲȡȠȢ

4

3

2

(1)
1

Į/Į

(2)

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȀĲȘȞȚȐĲȡȠȣ İțĲȡȠĳȒȢ
(3)

ȆǼ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
(4)
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________

ȀȦįȚțȠȓ
İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǲȞĮȡȟȘȢ
ȈȣȞİȡȖĮıȓĮȢ
(5)
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȁȒȟȘȢ
ȈȣȞİȡȖĮıȓĮȢ
(6)
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__
___/___/201__

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ «ȀȉǾȃǿǹȉȇȍȃ ǼȀȉȇȅĭǾȈ» ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀȍȃ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǼȍȃ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ II

(7)

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

(ȊʌȩįİȚȖȝĮ 1)
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(ȊʌȩįİȚȖȝĮ 2)
ȂǾȉȇȍȅ ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ «ȀȉǾȃǿǹȉȇȍȃ ǼȀȉȇȅĭǾȈ» ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀȍȃ
ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǼȍȃ

Į/Į

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȀĲȘȞȚȐĲȡȠȣ
İțĲȡȠĳȒȢ

ȆǼ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

3

4
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ III
ĬİȝĮĲȠȜȩȖȚȠ İȞȘȝİȡȦĲȚțȫȞ ıİȝȚȞĮȡȓȦȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ «țĲȘȞȚȐĲȡȠȣȢ İțĲȡȠĳȒȢ» țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȫȞ
İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ

Į) ȀȊȀȁȅȈ: ǺȅȅǼǿǻǾ

ĬȑȝĮĲĮ

ǼȞȦıȚĮțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȅįȘȖȓĮ 98/58/ ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 91/629/ǼȅȀ țĮȚ
2008/119/ǼȀ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ. 1/2005

ȈȣȞșȒțİȢ ıĲĮȕȜȚıȝȠȪ ȗȫȦȞ
ȈȣȞșȒțİȢ ıĲĮȕȜȚıȝȠȪ ȝȩıȤȦȞ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ. 1/2005
ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȠȓ ȀĮȞȩȞİȢ İȝʌȠȡȓĮȢ
ȕȠȠİȚįȫȞ
ȈȒȝĮȞıȘ ȕȠȠİȚįȫȞ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲĮȜȠȓʌȦȞ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȫȞ
ȠȣıȚȫȞ ıĲĮ ȗȫȞĲĮ ȗȫĮ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ĳȣȝĮĲȓȦıȘȢ

ȅįȘȖȓİȢ 64/432/ǼȅȀ țĮȚ
2004/68/ǼȀ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ.
1760/2000
ȅįȘȖȓİȢ 96/22/ǼȀ țĮȚ 96/23/ǼȀ

ȈʌȠȖȖȫįȘȢ İȖțİĳĮȜȠʌȐșİȚĮ ȕȠȠİȚįȫȞ
ǻȚĮĲȡȠĳȒ ȕȠȠİȚįȫȞ – ĮʌȩȕȜȘĲĮ – ȞİțȡȐ
ȗȫĮ
ȊȖȚİȚȞȒ ȐȝİȜȟȘȢ ȕȠȠİȚįȫȞ
īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȣȖȚİȚȞȒȢ
ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ

ĬȑȝĮĲĮ
ȈȣȞșȒțİȢ ıĲĮȣȜȚıȝȠȪ ȗȫȦȞ
ȈȣȞșȒțİȢ ıĲĮȣȜȚıȝȠȪ ȤȠȓȡȦȞ
ȈȣȞșȒțİȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȤȠȓȡȦȞ
ȈȒȝĮȞıȘ ȤȠȓȡȦȞ

ıĲȘȞ

ȀȊǹ 314754/16-11-2009 (ĭǼȀ Ǻ`
2025)
Ȇǻ 308/2000 (ĭǼȀ ǹ` 252)
Ȇǻ 245/2006 (ĭǼȀ ǹ` 260)
Ȇǻ 259/1998 (ĭǼȀ ǹ` 191)
Ȋǹ 258733/29-06-2007 (ĭǼȀ Ǻ`
1216)
Ȋǹ 258734/29-06-2007 (ĭǼȀ Ǻ`
1216)
Ȋǹ 286861/30-12-2003

ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ȕȡȠȣțȑȜȜȦıȘȢ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ȁİȪțȦıȘȢ
ǱȜȜĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ
ǹıșȑȞİȚİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ
ȕȠȠİȚįȫȞ
ǹıșȑȞİȚİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ
ȕȠȠİȚįȫȞ
ȈȤȑįȚĮ ȐȝİıȘȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ
ǹĳșȫįȘȢ ʌȣȡİĲȩȢ
ȀĮĲĮȡȡȠȧțȩȢ ʌȣȡİĲȩȢ
ȁȠȚʌȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ȕȠȠİȚįȫȞ

ǼșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
Ȇǻ 374/2001(ĭǼȀ ǹ` 251)
Ȇǻ 179/1998 (ĭǼȀ ǹ` 133)

ȅįȘȖȓĮ 82/894/ǼȅȀ ADNS

ȀȊǹ 261463/2009 (ĭǼȀ Ǻ` 2006)

ȅįȘȖȓĮ 64/432/ǼȅȀ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǽ

Ȇǻ 308/2000 (ĭǼȀ ǹ` 252)

ȅįȘȖȓĮ 2003/85/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 2000/75/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 92/119/ǼȅȀ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ. 999/2001
(EE L147)
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ.
1774/2002 (EE L273) țĮȚ
1069/2009 (ǼǼ L300)
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ. 853/2004
(ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿǿ, ĲȝȒȝĮ ǿȋ) (EE
L139)
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ. 852/2004
(ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ) (EE L226)

Ȇǻ 32/2007 (ĭǼȀ ǹ` 30)
Ȇǻ 33/2003 (ĭǼȀ ǹ` 34)
Ȇǻ 138/1995 (ĭǼȀ ǹ` 88)

ȕ) ȀȊȀȁȅȈ: ȋȅǿȇȅǼǿǻǾ
ǼȞȦıȚĮțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȅįȘȖȓĮ 98/58/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 91/630/ǼȅȀ țĮȚ
2008/120/ǼȀ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ
(ǼȀ)
ĮȡȚș.
1/2005
ȅįȘȖȓĮ 2008/71
/ǼȀ

ǼșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
Ȇǻ 374/2001 (ĭǼȀ ǹ` 251)
Ȇǻ 215/2003 (ĭǼȀ ǹ` 181)
ȀȊǹ 314754/16-11-2009
(ĭǼȀ Ǻ` 2025)
ȀȊǹ
297286/05.08.2005
(ĭǼȀ Ǻ’ 1170)
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ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ İȝʌȠȡȓĮȢ
ȤȠȓȡȦȞ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲĮȜȠȓʌȦȞ
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ ıĲĮ ȗȫȞĲĮ
ȗȫĮ
ǹıșȑȞİȚİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ
įȒȜȦıȘȢ ȤȠȓȡȦȞ
ǹıșȑȞİȚİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ
įȒȜȦıȘȢ ȤȠȓȡȦȞ
ȈȤȑįȚĮ ȐȝİıȘȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ
ǹĳșȫįȘȢ ʌȣȡİĲȩȢ
ȀȜĮııȚțȒ ʌĮȞȫȜȘȢ ȤȠȓȡȦȞ
ǹĳȡȚțĮȞȚțȒ ʌĮȞȫȜȘȢ ȤȠȓȡȦȞ
ĭȣııĮȜȚįȫįȘȢ ȞȩıȠȢ ȤȠȓȡȦȞ
ȁȠȚʌȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ȤȠȓȡȦȞ

ȅįȘȖȓİȢ 64/432/ǼȅȀ țĮȚ
Ȇǻ 308/2000 (ĭǼȀ ǹ` 52)
2004/68/ǼȀ
Ȇǻ 245/2006 (ĭǼȀ ǹ` 260)
ȅįȘȖȓİȢ
96/22/ǼȀ
țĮȚ Ȇǻ 259/1998 (ĭǼȀ ǹ` 191)
96/23/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 82/894/ǼȅȀ ADNS
ȅįȘȖȓİȢ 64/432/ǼȅȀ țĮȚ
2004/68/ǼȀ

ȅįȘȖȓĮ 2003/85/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 2001/89/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 2002/60/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 92/119/ǼȅȀ
ȅįȘȖȓĮ 64/432/ǼȅȀ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǽ
ǻȚĮĲȡȠĳȒ ȤȠȓȡȦȞ – ĮʌȩȕȜȘĲĮ,
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ.
ȞİțȡȐ ȗȫĮ
1774/2002(EE L273),
1069/2009(EE L300)
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ ıĲȘȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ.
ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
852/2004 (ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ) (EE
L226)

ĬȑȝĮĲĮ
ȈȣȞșȒțİȢ ıĲĮȣȜȚıȝȠȪ ȗȫȦȞ

Ȗ) ȀȊȀȁȅȈ: ȆȇȅǺǹȉǹ – ǹǿīǼȈ
ǼȞȦıȚĮțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȅįȘȖȓĮ 98/58/ǼȀ

KYA 261463/2009 (ĭǼȀ Ǻ`
2006)
Ȇǻ 308/2000 (ĭǼȀ ǹ`252)
Ȇǻ 32/2007 (ĭǼȀ ǹ` 30)
Ȇǻ 39/2005 (ĭǼȀ ǹ` 57)
Ȇǻ 37/2005 (ĭǼȀ ǹ`56)
Ȇǻ 138/1995 (ĭǼȀ ǹ` 88)
Ȇǻ 308/2000 (ĭǼȀ ǹ` 252)

ǼșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
Ȇǻ 374/2001 (ĭǼȀ ǹ`
251)
ȈȣȞșȒțİȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ. 1/2005 ȀȊǹ 314754/16-11-2009
ĮȚȖȠʌȡȠȕȐĲȦȞ
(ĭǼȀ Ǻ` 2025)
ȈȒȝĮȞıȘ ʌȡȠȕȐĲȦȞ – ĮȚȖȫȞ
ȀĮȞ (ǼȀ) Įȡ. 21/2004
ȀȊǹ 263493/2004 (ĭǼȀ
Ǻ` 1253)
ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȠȓ ȀĮȞȩȞİȢ İȝʌȠȡȓĮȢ ȅįȘȖȓİȢ 91/68/ǼȅȀ țĮȚ
Ȇǻ 242/2005 (ĭǼȀ ǹ`
ĮȚȖȠʌȡȠȕȐĲȦȞ
2004/68/ǼȀ
291),
Ȇǻ
245/2006
(ĭǼȀǹ` 260)
ǹıșȑȞİȚİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ ȅįȘȖȓĮ
82/894/ǼȅȀ ȀȊǹ 261463/2009 (ĭǼȀ
ĮȚȖȠʌȡȠȕȐĲȦȞ
A.D.N.S.
Ǻ` 2006)
ǹıșȑȞİȚİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ
ȅįȘȖȓĮ 91/68/ǼȅȀ
Ȇǻ 242/2005 (ĭǼȀ ǹ`
ĮȚȖȠʌȡȠȕȐĲȦȞ
291)
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ İȝȕȠȜȚĮıȝȠȪ REV 1
ǹʌȩĳĮıȘ 90/242/ǼȅȀ
Ȋǹ
4888/130873/27-122012 (ĭǼȀ Ǻ` 3545)
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ İȟȐȜİȚȥȘȢ ȝİȜȚĲĮȓȠȣ
ǹʌȩĳĮıȘ 90/242/ǼȅȀ
Ȋǹ
4888/130873/27-12ʌȣȡİĲȠȪ
2012 (ĭǼȀ Ǻ` 3545)
ȈȤȑįȚĮ ȐȝİıȘȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ
ǹĳșȫįȘȢ ʌȣȡİĲȩȢ
ȅįȘȖȓĮ 2003/85/ǼȀ
Ȇǻ 32/2007 (ĭǼȀ ǹ` 30)
ȀĮĲĮȡȡȠȧțȩȢ ʌȣȡİĲȩȢ
ȅįȘȖȓĮ 2000/75/ǼȀ
Ȇǻ 33/2003 (ĭǼȀ ǹ` 34)
ȁȠȚʌȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ĮȚȖȠʌȡȠȕȐĲȦȞ
ȅįȘȖȓĮ 92/119/ǼȅȀ
Ȇǻ 138/1995 (ĭǼȀ ǹ` 88)
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ
ȈʌȠȖȖȩȝȠȡĳİȢ İȖțİĳĮȜȠʌȐșİȚİȢ – ȀĮȞ. (ǼȀ) Įȡ.
Scrapie
999/2001(EE L147)
ǻȚĮĲȡȠĳȒ
ȝȘȡȣțĮıĲȚțȫȞ
– ȀĮȞ. (ǼȀ) Įȡ. 1774/2002(EE
ĮʌȩȕȜȘĲĮ, ȞİțȡȐ ȗȫĮ
L273) 1069/2009(EE L300)
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ ıĲȘȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ.
ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
852/2004 (ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ) (EE
L226)
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ĬȑȝĮĲĮ
ȈȣȞșȒțİȢ ıĲĮȣȜȚıȝȠȪ ȗȫȦȞ

į) ȀȊȀȁȅȈ: ȆȅȊȁǼȇǿȀǹ
ǼȞȦıȚĮțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȅįȘȖȓĮ 98/58/ǼȀ

ȈȣȞșȒțİȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ

ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ. 1/2005

ȈȣȞșȒțİȢ İțĲȡȠĳȒȢ ȦȠʌĮȡĮȖȦȖȫȞ
ȠȡȞȓșȦȞ ıİ țȜȦȕȠıĲȠȚȤȓİȢ
ȈȣȞșȒțİȢ İțĲȡȠĳȒȢ țȠĲȩʌȠȣȜȦȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țȡȑĮĲȠȢ
ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ İȝʌȠȡȓĮȢ
ʌȠȣȜİȡȚțȫȞ
ǹıșȑȞİȚİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ
ʌȠȣȜİȡȚțȫȞ
ȌİȣįȠʌĮȞȫȜȘȢ ĲȦȞ ʌĲȘȞȫȞ

ȅįȘȖȓİȢ 1999/74/ǼȀ țĮȚ
2002/4/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 2007/43/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 90/539/ǼȅȀ țĮȚ
2009/158/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 82/894/ǼȅȀ ADNS
ȅįȘȖȓĮ 92/66/ǼȅȀ

ȅįȘȖȓĮ 2005/94/ǼȀ
ȅįȘȖȓĮ 90/539/ǼȅȀ țĮȚ
2009/158/ǼȀ
ȀĮȞ. (ǼȀ) Įȡ. 2160/2003(EE
Salmonella enterititis, S.
L325)
typhimurium
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ ıĲȘȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼȀ) Įȡ.
ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
852/2004 (ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ) (EE
L226)
īȡȓʌȘ ĲȦȞ ʌĲȘȞȫȞ
Salmonella P/G

39453

ǼșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
Ȇǻ 374/2001 (ĭǼȀ ǹ`
251)
ȀȊǹ 314754/16-11-2009
(ĭǼȀ Ǻ` 2025)
Ȇǻ 216/2003 (ĭǼȀ ǹ`
181)
Ȇǻ 211/1992 (ĭǼȀ ǹ`
100)
ȀȊǹ 261463/2009 (ĭǼȀ
Ǻ` 206)
Ȇǻ 141/1996 (ĭǼȀ ǹ`
108)
Ȇǻ 33/2008 (ĭǼȀ ǹ` 59)
Ȇǻ 211/1992 (ĭǼȀ ǹ`
100)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿV
ǻİȜĲȓȠ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ «țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ İțĲȡȠĳȒȢ» țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ «țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ İțĲȡȠĳȒȢ»:……………………………………………………………
ǹȡȚșȝȩȢ ȝȘĲȡȫȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ: ………………………………………..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȜȑȖȤȠȣ: ___/___/201__
ǼȜİȖȤȩȝİȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ Įʌȩ: ___/___/201__ ȑȦȢ ___/___/201__
īİȦȖȡĮĳȚțȒ/ǻȚȠȚțȘĲȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ: ………………………………………………………………………
ȀȦįȚțȠȓ ĮȡȚșȝȠȓ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȜȑȖȤșȘțİ:
(Į)------------------------------------------------------------(ȕ)------------------------------------------------------------(Ȗ)------------------------------------------------------------(į)------------------------------------------------------------(İ)------------------------------------------------------------(ȗ)-------------------------------------------------------------

7. ȆİȡȚȖȡĮĳȒ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ İțĲİȜȑıĲȘțĮȞ ıĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ
ȁȠȚʌȐ ȆĮșȠȜ.
ǼȝȕȠȜȚĮıȝȠȓ
ǼȓįȠȢ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ǹȚȝȠȜȘȥȓİȢ ȃİțȡȠȥȓİȢ
ȊȜȚțȐ
ȗȫȠȣ
ĭȣȝĮĲȚȞȚıȝȠȓ
ǺȠȠİȚįȒ
ȋȠȓȡȠȚ
ǹȓȖİȢ
ȆȡȩȕĮĲĮ
ȆĲȘȞȐ
8. ȂȑıĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ: ǹȣĲȠțȓȞȘĲȠ ………. ĮȡȚșȝȩȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ………………
ȉȘȜȑĳȦȞȠ: …………………………….. email: ………………………………..
9. ǹʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ:
ȊȁǿȀǹ ǼȇīǹȁǼǿǹ
ȂȑıĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ: …………………………..
ȈȪȡȚȖȖİȢ: ………………………………………
ĭȩȡȝİȢ: …………………………………………
ǹʌȠȜȣȝĮȞĲȚțȐ: ……………………………….
ĭȚĮȜȓįȚĮ: ………………………………
īȐȞĲȚĮ: …………………………………..
ǼȝȕȩȜȚĮ: ……………………………….
ĭȣȝĮĲȓȞİȢ: …………………………..

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹȊȉȍȃ

10. ǺȠȘșȘĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ:
ȃǹǿ
ȅȋǿ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ:
Į) -------------------------------------------------- ȕ) --------------------------------------------------Ȗ) --------------------------------------------------- į) -------------------------------------------------11. ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ǼʌȓʌİįȠ ȖȞȫıȘȢ
ǹȇǿȈȉǾ
ȂǼȉȇǿǹ
12. ǼȞȘȝȑȡȦıȘ țĮĲȩȤȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
ȆȜȒȡȘȢ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
13. ǼȞȘȝȑȡȦıȘ İʌȓıȘȝȦȞ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȫȞ ĮȡȤȫȞ
ǾȝİȡȒıȚĮ
ǼȕįȠȝĮįȚĮȓĮ
ȂȘȞȚĮȓĮ

ǹȃǼȆǹȇȀǾȈ

İȜȜȚʌȒȢ
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14. ȉȒȡȘıȘ ĮȡȤİȓȦȞ – ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȆȜȒȡȘȢ

ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ

İȜȜȚʌȒȢ

15. ȉȒȡȘıȘ țĮȞȩȞȦȞ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȆȜȒȡȘȢ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ

İȜȜȚʌȒȢ

16. ȈȣȞİȡȖĮıȓĮ
-Ȃİ țĮĲȩȤȠȣȢ
-Ȃİ İʌȓıȘȝȘ ĮȡȤȒ
-Ȃİ ȐȜȜİȢ ĮȡȤȑȢ
17. ȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ
ǼȣȖİȞȒȢ
ȈȣȞİȡȖȐıȚȝȠȢ

ȆȜȒȡȘȢ
ȆȜȒȡȘȢ
ȆȜȒȡȘȢ

ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ

ȆȡȩșȣȝȠȢ
ǹʌȠįȠĲȚțȩȢ

ǼȜȜȚʌȒȢ
ǼȜȜȚʌȒȢ
ǼȜȜȚʌȒȢ

ǼȡȖĮĲȚțȩȢ

(ĲȩʌȠȢ) …………………, ĲȘȞ ___/___/201__
ȊʌȠȖȡĮĳȒ (İʌȓıȘȝȠȢ țĲȘȞȓĮĲȡȠȢ)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ V
ǼȉǾȈǿǹ ǼȀĬǼȈǾ «ȀȉǾȃǿǹȉȇȅȊ ǼȀȉȇȅĭǾȈ» ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀǾȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ
ǼȉȅȈ…………
ȀĲȘȞȓĮĲȡȠȢ İțĲȡȠĳȒȢ ……….……………………………………………………………………………….
ȀȦįȚțȩȢ țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ………………………………..…………………………………
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮĲȩȤȠȣ…………………………………………………………………………………..
ǻ/ȞıȘ & ĲȘȜȑĳȦȞȠ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ………………………………………………………………………....
1. ȈȒȝĮȞıȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȗȫȦȞ : ȃǹǿ
ȅȋǿ
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ǹʌȠȖȡĮĳȒ ȗȦȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ : ȃǹǿ
ȅȋǿ
ǹʌȠȖȡĮĳȒ ĮȞȐ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
3. ǲțįȠıȘ įİȜĲȓȦȞ ȝİĲĮȕȠȜȒȢ :
Ȉİ ȖȞȫıȘ ĲȠȣ țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ İțĲȡȠĳȒȢ
ȋȦȡȓȢ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ Ƞ țĲȘȞȓĮĲȡȠȢ İțĲȡȠĳȒȢ
4. ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İțĲȡȠĳȒȢ ȖȚĮ :
ȃȠıȒȝĮĲĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ*……………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
ǺȡȠȣțȑȜȜȦıȘ ĮȚȖȠʌȡȠȕȐĲȦȞ**……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
ǹȡȚșȝȩȢ șĮȞȩȞĲȦȞ ȗȫȦȞ ……………………………………………………………………………………
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ șĮȞȩȞĲȦȞ ȗȫȦȞ ıĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ țĮȚ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖȦȞ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȫȞ
ȃǹǿ
ȅȋǿ
ǹȡȚșȝȩȢ ĮʌȠȕȠȜȫȞ ………………………………………………………………………
ȃǹǿ
ȅȋǿ
5. ȉȒȡȘıȘ țĮȞȩȞȦȞ ȠȡșȒȢ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
6. ǻȚȠȡșȦĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȠȡșȒȢ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ
ʌȡĮțĲȚțȒȢ
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
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7. ȉȒȡȘıȘ ȝȘĲȡȫȠȣ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ ȃǹǿ
ȅȋǿ
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ…………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. ȉȒȡȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȃǹǿ
ȅȋǿ
ǹȞ ȅȋǿ, ǻȚȠȡșȦĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9.
ȉȒȡȘıȘ
ĮȡȤİȓȠȣ
ĮʌȠıĲȠȜȒȢ
ʌĮșȠȜȠȖȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ
ȖȚĮ
ȗȦȠĮȞșȡȦʌȠȞȩıȦȞ țĮȚ ĮıșİȞİȚȫȞ ĲȦȞ ȗȫȦȞ ĲȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ :
ȃǹǿ
0ȋǿ
ǹȞ ȃǹǿ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ

ĲȘ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȊȆȅīȇǹĭǾ

*ȞȠıȒȝĮĲĮ ĲȘȢ ȜȓıĲĮȢ ǹ ĲȠȣ Ȇǻ 133/92 (ǹǯ66)
**ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȩ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

įȚİȡİȪȞȘıȘ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02033851712140020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

