
ΑΝΑΓΝΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΉ ΣΩΝ

ΖΩΝ

ΚΑΝΟΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΜΜΡΥΩΗ



ΚΑΔ 6 

ΑΝΑΓΝΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΉ ΣΩΝ ΦΟΊΡΩΝ

Κανόνες για την πολλαπλή συμμόρφωση σύμφωνα

με το άρθρο 93 του Κανονισμού αριθ. 1306/2013

o Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης σχετικά με

την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων

(ΚΑΔ 6)

Άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2008/71/ΕΚ σχετικά με

την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΚΑΣΟΦΩΝ ΦΟΙΡΩΝ ΣΟ

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΣΩΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ

ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Ο κάθε κάτοχος χοίρων υποχρεούται να αναφέρει τα

στοιχεία του καθώς και τα στοιχεία της

εκμετάλλευσης του στις Κτηνιατρικές Τπηρεσίες

έτσι ώστε να εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο.



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΗΜΑΝΗ ΣΩΝ ΦΟΙΡΩΝ

Η σήμανση πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε πριν τη

μετακίνησή τους από την εκμετάλλευση στην οποία

έχουν γεννηθεί, με δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία

να αναφέρει τον κωδικό αναγνώρισης της

εκμετάλλευσης προέλευσης τους.

ε περίπτωση μετακίνησης χοίρων από μία

εκμετάλλευση σε άλλη, θα πρέπει να σημαίνονται

και με τον κωδικό εκμετάλλευσης προέλευσης τους.



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΣΗΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ

Ο κάθε κάτοχος πρέπει να τηρεί στην εκμετάλλευση

του μητρώο. το εν λόγω μητρώο πρέπει να

καταχωρούνται διαρκώς όλες οι μετακινήσεις

(αριθμός των εισερχόμενων και εξερχόμενων ζώων

σε κάθε μετακίνηση) με βάση τουλάχιστον τα

στοιχεία αυξομείωσης του αριθμού τους, και να

αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση η

προέλευση, ο προορισμός των ζώων και η

ημερομηνία αυξομειώσεων.



ΣΗΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ

ΜΗΣΡΩΟΝ ΥΟΘΡΩΝ 
 (Διάηαξη 6(1), 6(2) και 6(6) Κ.Δ.Π. 335/2002) 

 

Ονομαηεπώνςμο Θδιοκηήηη:...............................................................................................    Κωδικόρ Αναγνώπιζηρ Εκμεηάλλεςζηρ:................................. 

                                                 
1
 ε πεπιπηώζειρ  εξόδων ζώων (θάναηοι, πωλήζειρ και ζθαγέρ) ηόηε μπποζηά από ηον ανάλογο απιθμό ζώων πος εξέπσονηαι μπαίνει απνηηικό ππόζημο (-) 

2
 Α= Αγοπά ,  Γ= Γέννηζη 

3
 Π= Πώληζη ,  = θαγή , Θ= Θάναηορ 

4
 ε πεπιπηώζειρ ζθαγών να αναγπάθεηαι ο κωδικόρ ή ηο όνομα ηος ζθαγείος πποοπιζμού       VET 1001porc 
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ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ

Κατά τις μετακινήσεις τους τα ζώα να συνοδεύονται

από τα σχετικά έντυπα διακίνησης, τα οποία πρέπει

να παραδίδονται στην Αρμόδια Αρχή, είτε μαζί με τα

ζώα στο σφαγείο είτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών

εάν πρόκειται για μετακίνηση από μια

εκμετάλλευση σε άλλη.



 ε περίπτωση μετακινήσεων χοίρων από μια εκμετάλλευση
σε άλλη, πρέπει να συμπληρώνεται (σε 4 αντίγραφα) η
υπεύθυνη δήλωση για διακίνηση χοίρων.

 Άσπρο (πρωτότυπο) – Μεταφέρεται από τον αγοραστή στον
πλησιέστερο στην εκμετάλλευση του Κτηνιατρικό ταθμό.

 Μπλε (πρώτο αντίγραφο) – Υυλάγεται από τον αγοραστή
(για χρονική περίοδο τριών χρόνων).

 Πράσινο (δεύτερο αντίγραφο) – Σο παίρνει ο μεταφορέας.

 Κίτρινο (τρίτο αντίγραφο) – Παραμένει στο βιβλίο του
πωλητή (για χρονική περίοδο τριών χρόνων).

ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ



ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ Ε 

ΑΛΛΗ



 ε περίπτωση μετακινήσεων χοίρων σε σφαγείο, πρέπει
να συμπληρώνεται (σε 4 αντίγραφα) η υπεύθυνη δήλωση
για σφαγή χοίρων.

 Άσπρο (πρωτότυπο) – Μεταφέρεται από τον μεταφορέα
στο σφαγείο.

 Μπλε (πρώτο αντίγραφο) – Παραδίδεται στο σφαγείο.

 Πράσινο (δεύτερο αντίγραφο) – Σο παίρνει ο μεταφορέας.

 Κίτρινο (τρίτο αντίγραφο) – Παραμένει στο βιβλίο του
πωλητή (για χρονική περίοδο τριών χρόνων).

ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ



ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΦΟΙΡΩΝ Ε ΥΑΓΕΙΟ



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ

Ο κάτοχος των ζώων είναι υποχρεωμένος να

διατηρεί στοιχεία και να κρατά τα αντίγραφα των

εγγράφων διακίνησης για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Επίσης, υποχρεούται να αναφέρει στην αρμόδια

αρχή όταν του ζητηθεί κάθε πληροφορία σχετική με

την καταγωγή, τη σήμανση και τον προορισμό των

ζώων, τα οποία είχε στην κυριότητα του ή τα οποία

μετέφερε, εμπορεύθηκε ή έσφαξε.



ΣΙ ΑΠΑΓΟΡΕΌΕΣΑΙ

Απαγορεύεται η μετακίνηση χοίρων οι οποίοι δεν

φέρουν σήμανση, από ή προς οποιαδήποτε

εκμετάλλευση ή η μεταφορά χοίρων προς τα

σφαγεία.



ΚΑΔ 7  

ΑΝΑΓΝΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΉ ΣΩΝ ΒΟΟΕΙΔΝ

Κανόνες για την πολλαπλή συμμόρφωση
σύμφωνα με το άρθρο 93 του Κανονισμού αριθ.
1306/2013

o Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης σχετικά
με την αναγνώριση και την καταγραφή των
βοοειδών (ΚΑΔ 7)

Άρθρα 4 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1760/2000 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΩΡΗΗ

Η σήμανση πρέπει να γίνεται:

 το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία γέννησης του
ζώου και

 πριν αυτό εγκαταλείψει την αρχική εκμετάλλευση σε
περίπτωση μετακίνησης του προς άλλη εκμετάλλευση ή προς
το σφαγείο.

Ο κάτοχος των ζώων οφείλει να προμηθεύεται και να τοποθετεί
στα ζώα του μέσα αναγνώρισης που είναι εγκεκριμένα από τις
Κτηνιατρικές Τπηρεσίες. Η αναγνώριση των βοοειδών γίνεται
με την τοποθέτηση δύο συμβατικών ενωτίων με τον ίδιο
ατομικό κωδικό στα αυτιά τους.

ε περίπτωση τοποθέτησης ενωτίων, ο κάτοχος των ζώων είναι
υποχρεωμένος να παραδώσει στον πλησιέστερο Κτηνιατρικό
ταθμό το έντυπο τοποθέτησης ενωτίων.



Ενώτια βοοειδών

Κωδικός ενωτίου:

Κωδικός χώρας

Κωδικός 

είδους

Κωδικός 

ζώου

Check 

digit



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΣΗΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ

Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων βοοειδών,

υποχρεούνται να τηρούν μητρώο στην

εκμετάλλευση τους, σε εγκεκριμένη από τις

Κτηνιατρικές Τπηρεσίες μορφή το οποίο πρέπει να

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες,

όπως φαίνεται πιο κάτω.



ΣΗΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ 



ΣΗΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ
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ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ

Κατά τις μετακινήσεις τους τα ζώα να συνοδεύονται

από τα σχετικά έντυπα διακίνησης, τα οποία πρέπει

να παραδίδονται στην Αρμόδια Αρχή, είτε μαζί με τα

ζώα στο σφαγείο είτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών

εάν πρόκειται για μετακίνηση από μια

εκμετάλλευση σε άλλη.



 Άσπρο (πρωτότυπο) – Μεταφέρεται από τον αγοραστή
στον πλησιέστερο στην εκμετάλλευση του Κτηνιατρικό 
ταθμό (εντός 5 εργάσιμων ημερών).

 Μπλε (πρώτο αντίγραφο) – Υυλάγεται από τον 
αγοραστή (για χρονική περίοδο τριών χρόνων)

 Πράσινο (δεύτερο αντίγραφο) - Μεταφέρεται από τον 
πωλητή στον πλησιέστερο στην εκμετάλλευση του 
Κτηνιατρικό ταθμό (εντός 5 εργάσιμων ημερών).

 Κίτρινο (τρίτο αντίγραφο) – Παραμένει στο βιβλίο του 
πωλητή (για χρονική περίοδο τριών χρόνων).

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ Ε 

ΑΛΛΗ 



ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

Ε ΆΛΛΗ



 Ζώα τα οποία μεταφέρονται προς σφαγή πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του κατόχου 
τους η οποία συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα.

 Σο πρωτότυπο της πιο πάνω δήλωσης παραδίδεται 
μαζί με τα ζώα στο σφαγείο και το πρώτο αντίγραφο 
παραμένει στον κάτοχο της εκμετάλλευσης ο οποίος 
υποχρεούται να το φυλάει για περίοδο τουλάχιστον 
τριών ετών.

 «Μεταφορά προς σφαγή» σημαίνει τη μεταφορά 
ζώων από μια εκμετάλλευση κατευθείαν στο 
σφαγείο.

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΥΑΓΗ



ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΥΑΓΗ



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ

Ο κάτοχος των ζώων είναι υποχρεωμένος να φυλάει

για περίοδο 3 χρόνων όλα τα έντυπα του χεδίου

Αναγνώρισης και Καταγραφής Ζώων που έχει

χρησιμοποιήσει ή έχει παραλάβει, καθώς και τα

ολοκληρωμένα μητρώα βοοειδών. Επίσης, να

παρέχει πρόσβαση σε αυτά όποτε του ζητηθεί.



ΣΙ ΑΠΑΓΟΡΕΌΕΣΑΙ

 Η μεταφορά ενωτίου από ένα ζώο ή πτώμα ζώου σε

άλλο ζώο.

 Η χρησιμοποίηση ενωτίου για σήμανση ζώου, το

οποίο ήδη έχει χρησιμοποιηθεί για σήμανση άλλου

ζώου.

 Η παραποίηση του μέσου αναγνώρισης.

 Η τοποθέτηση καινούριου μέσου αναγνώρισης άλλου

από αυτά που χρεώθηκαν από τις Κτηνιατρικές

Τπηρεσίες στον κτηνοτρόφο, σε ζώο το οποίο

απώλεσε και τα δύο ενώτια.

 Η κατοχή μέσου αναγνώρισης, το οποίο φέρει κωδικό

αναγνώρισης ζώου ίδιο με κωδικό αναγνώρισης

άλλου ζώου που έχει ήδη δοθεί σε οποιοδήποτε ζώο

της εκμετάλλευσης του ή άλλης εκμετάλλευσης.



ΣΙ ΑΠΑΓΟΡΕΌΕΣΑΙ

 Η παροχή ή η πώληση μέσου αναγνώρισης, το οποίο

φέρει κωδικό αναγνώρισης ζώου που ανήκε στην

εκμετάλλευση του και η παροχή ή η αγορά μέσου

αναγνώρισης με κωδικό αναγνώρισης ζώου που

ανήκει στην εκμετάλλευση άλλου κατόχου.

 Η οποιαδήποτε μετακίνηση από ή προς οποιαδήποτε

εκμετάλλευση ή η μεταφορά σε σφαγείο ζώων, τα

οποία δεν φέρουν μέσα αναγνώρισης, ή ζώων των

οποίων τα στοιχεία δεν κοινοποιήθηκαν από τον

κάτοχο στις Κτηνιατρικές Τπηρεσίες για καταχώρισή

τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.



ΚΑΔ 8

ΑΝΑΓΝΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΉ ΣΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΆΣΩΝ

Κανόνες για την πολλαπλή συμμόρφωση
σύμφωνα με το άρθρο 93 του Κανονισμού αριθ.
1306/2013

o Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης σχετικά
με την αναγνώριση και την καταγραφή των
αιγοπροβάτων (ΚΑΔ 8)

Άρθρα 3, 4 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
21/2004 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΩΡΗΗ

Η σήμανση πρέπει να γίνεται:

 το αργότερο 4 μήνες από την ημερομηνία

γέννησης του ζώου και

 πριν αυτό εγκαταλείψει την αρχική εκμετάλλευση

σε περίπτωση μετακίνησης του προς άλλη

εκμετάλλευση ή προς το σφαγείο.



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΩΡΗΗ

ε περίπτωση αιγοπροβάτων τα οποία εκτρέφονται

για αναπαραγωγή ή πέραν των 12 μηνών πρέπει να

αναγνωρίζονται με δύο μέσα αναγνώρισης το ένα

από τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να είναι

ηλεκτρονικό. υγκεκριμένα η σήμανση τους

γίνεται από τις Κτηνιατρικές Τπηρεσίες με την

τοποθέτηση ενωτίου δειγματοληψίας και βόλου,

στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος

γονοτυπικής ανάλυσης για καθορισμό γονοτύπου

και επιλεκτικής αναπαραγωγής.



Μέσα  ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων

Ενδοστομαχικός

βόλος

Ενώτιο δειγματοληψίας

Κωδικός βόλου:

A000   196  000  21795355

Κωδικός ενωτίου:

CY217953551

Κωδικός 

χώρας

Κωδικός 

ζώου



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΩΡΗΗ

ε περίπτωση αιγοπροβάτων που προορίζονται

για σφαγή εντός 12 μηνών από τη γέννηση τους,

σημαίνονται με ένα ενώτιο, στο αναγράφεται ο

κωδικός της εκμετάλλευσης προέλευσης του

ζώου.



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΩΡΗΗ

 Ο κάτοχος των ζώων οφείλει να προμηθεύεται

και να τοποθετεί στα ζώα του μέσα αναγνώρισης

που είναι εγκεκριμένα από τις Κτηνιατρικές

Τπηρεσίες.

 Κάθε φορά που ο κάτοχος ζώων τοποθετεί ενώτια

σε μια παρτίδα ζώων πρέπει να συμπληρώνει και

να κοινοποιεί στις Κτηνιατρικές Τπηρεσίες το

έντυπο τοποθέτησης ενωτίων σε διάστημα 5

εργάσιμων ημερών.



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΣΗΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ

Οι κάτοχοι της εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων

πρέπει να τηρούν ανά πάσα στιγμή στοιχεία για τον

συνολικό αριθμό των ζώων που διατηρούν στην

εκμετάλλευση τους.



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ

Κατά τις μετακινήσεις τους τα ζώα να συνοδεύονται

από τα σχετικά έντυπα διακίνησης, τα οποία πρέπει

να παραδίδονται στην Αρμόδια Αρχή, είτε μαζί με τα

ζώα στο σφαγείο είτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών

εάν πρόκειται για μετακίνηση από μια

εκμετάλλευση σε άλλη.



 Άσπρο (πρωτότυπο) – Μεταφέρεται από τον αγοραστή
στον πλησιέστερο στην εκμετάλλευση του Κτηνιατρικό 
ταθμό (εντός 5 εργάσιμων ημερών).

 Μπλε (πρώτο αντίγραφο) – Υυλάγεται από τον 
αγοραστή (για χρονική περίοδο τριών χρόνων)

 Πράσινο (δεύτερο αντίγραφο) - Μεταφέρεται από τον 
πωλητή στον πλησιέστερο στην εκμετάλλευση του 
Κτηνιατρικό ταθμό (εντός 5 εργάσιμων ημερών).

 Κίτρινο (τρίτο αντίγραφο) – Παραμένει στο βιβλίο του 
πωλητή (για χρονική περίοδο τριών χρόνων).

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ Ε 

ΑΛΛΗ 



 Ζώα τα οποία μεταφέρονται προς σφαγή πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του κατόχου 
τους η οποία συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα.

 Σο πρωτότυπο της πιο πάνω δήλωσης παραδίδεται 
μαζί με τα ζώα στο σφαγείο και το πρώτο αντίγραφο 
παραμένει στον κάτοχο της εκμετάλλευσης ο οποίος 
υποχρεούται να το φυλάει για περίοδο τουλάχιστον 
τριών ετών.

 «Μεταφορά προς σφαγή» σημαίνει τη μεταφορά 
ζώων από μια εκμετάλλευση κατευθείαν στο 
σφαγείο.

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΥΑΓΗ



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΊΣΑΙ

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ

Ο κάτοχος των ζώων είναι υποχρεωμένος να φυλάει

για περίοδο 3 χρόνων όλα τα έντυπα του χεδίου

Αναγνώρισης και Καταγραφής Ζώων που έχει

χρησιμοποιήσει ή έχει παραλάβει. Επίσης, να

παρέχει πρόσβαση σε αυτά όποτε του ζητηθεί.



ΣΙ ΑΠΑΓΟΡΕΌΕΣΑΙ

 Η μεταφορά ενωτίου από ένα ζώο ή πτώμα ζώου

σε άλλο ζώο.

 Η χρησιμοποίηση ενωτίου για σήμανση ζώου, το

οποίο ήδη έχει χρησιμοποιηθεί για σήμανση

άλλου ζώου.

 Η παραποίηση του μέσου αναγνώρισης.


