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2. Π.Δ.- Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο

ΘΔΜΑ: Γηαβίβαζε λένπ ηύπνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο Εώλησλ Γηζύξσλ Μαιαθίσλ
ε κηα πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή δηαθίλεζε ησλ Εώλησλ Γηζύξσλ Μαιαθίσλ (ΕΓΜ)
ηόζν σο πξνο ηηο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο όζν θαη σο πξνο ηελ ηρλειαζηκόηεηά ηνπο, θξίζεθε
απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκόο επηπιένλ πξνϋπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ε δηακόξθσζε ελόο
λένπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία απηνύ ηνπ λένπ ηύπνπ
εγγξάθνπ θαηαγξαθήο πξνέθπςε από ηελ Δπηζεώξεζε ηνπ FVO, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηε ρώξα καο
ην έηνο 2011, από ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ δηεμήγαγε ε Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο
Δπηζεώξεζεο θαη Διέγρνπ ηα έηε 2012-2013 θαη από ηε δηαρείξηζε ησλ μηνσμάηων ηοσ RASFF.
Τα νέα έγγραθα καηαγραθής θα αρτίζοσν να τρηζιμοποιούνηαι ζηαδιακά και ζε
ανηικαηάζηαζη ηων παλαιού ηύποσ εγγράθων για μια μεηαβαηική περίοδο ως 01-06-2014.
Από ηην ημερομηνία ασηή και μεηά θα τρηζιμοποιείηαι αποκλειζηικά και μόνο, ο νέος ηύπος
εγγράθων. Τα παλαιού ηύποσ έγγραθα δεν θα έτοσν ιζτύ μεηά ηην παραπάνω ημερομηνία.
θνπόο ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο είλαη ε κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ από ην ζεκείν εμαιίεπζεο
κέρξη θαη ην θέληξν απνζηνιήο ή ηελ εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο ζρεηηθά κε α) ην πγεηνλνκηθό
θαζεζηώο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο ΕΓΜ (θαηεγνξία πεξηνρήο παξαγσγήο, δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ)
θαη β)ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο ΕΓΜ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηρλειαζηκόηεηαο.
Σα έγγξαθα εθδίδνληαη ζηα ζεκεία εμαιίεπζεο ησλ ΕΓΜ (από ηνπο αιηείο θαη ηνπο
ππεπζύλνπο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ ΕΓΜ) θαη ζπλνδεύνπλ ηα ΕΓΜ κέρξη ηελ άθημε ηνπο ζε θέληξν
απνζηνιήο ή ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο ζηα νπνία ζα ζπζθεπαζζνύλ θαη ζα επηζεκαλζνύλ
αλαιόγσο. Μέζσ ηεο επηζήκαλζεο, δηαηεξείηαη ε ηρλειαζηκόηεηα σο ηα ζεκεία ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο
πώιεζεο.
Με ηελ παξνύζα εγθύθιην: α) δηακνξθώλεηαη λένο ηύπνο εγγξάθνπ θαηαγξαθήο θαη δίλνληαη
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηεο νξζήο δηαθίλεζεο ησλ ΕΓΜ θαη ηεο νξζήο
ρξήζεο ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο θαη β) θαηαξγνύληαη νη εγθύθιηνη 375956/30.07.1993, 346376/169-1996 θαη 2738/77446/11-7-2012.

εκείσζε: Ζ παξνύζα εγθύθιηνο εθηόο από ηα Εώληα Γίζπξα Μαιάθηα εθαξκόδεηαη επίζεο ζηα
δώληα ερηλόδεξκα, ζηα δώληα ρηησλόδσα θαη ζηα δώληα ζαιάζζηα γαζηεξόπνδα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο
πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ Καλ 853/2004 Παξάξηεκα ΗΗΗ ηκήκα VII .
Τπεύζπλνο Δπηρείξεζεο Σξνθίκσλ θαη Πξσηνγελήο Παξαγσγή
Κανονιζμόρ 178/2002/ΕΚ, άπθπο 3: «επηρείξεζε ηξνθίκωλ: θάζε επηρείξεζε, θεξδνζθνπηθή ή κε,
δεκόζηα ή ηδηωηηθή, ε νπνία αζθεί νπνηαδήπνηε από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε νηνδήπνηε
ζηάδην ηεο παξαγωγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ηωλ ηξνθίκωλ»
«ζηάδηα παξαγωγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο»: νηνδήπνηε ζηάδην, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζαγωγήο,
από ηελ πξωηνγελή παξαγωγή ελόο ηξνθίκνπ κέρξη θαη ηελ πώιεζή ηνπ ή ηε δηάζεζή ηνπ ζηνλ ηειηθό
θαηαλαιωηή θαη, όπνπ ζπληξέρεη ιόγνο, ε εηζαγωγή, ε παξαγωγή, ε παξαζθεπή, ε δηαλνκή, ε πώιεζε
θαη ε δηάζεζε δωνηξνθώλ»
«πξωηνγελήο παξαγωγή: ε παξαγωγή, εθηξνθή ή αλάπηπμε πξωηνγελώλ πξνϊόληωλ, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ζπγθνκηδήο, ηνπ αξκέγκαηνο θαη όιωλ ηωλ ζηαδίωλ ηεο δωηθήο παξαγωγήο πξηλ από ηε ζθαγή.
Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ζήξα θαη ηελ αιίεπζε, θαζώο θαη ηε ζπγθνκηδή άγξηωλ πξνϊόληωλ»
Καν 852/2004 άπθπο 2: «πξωηνγελή πξνϊόληα: ηα πξνϊόληα ηεο πξωηνγελνύο παξαγωγήο
πεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ πξνϊόληωλ ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο ζήξαο θαη ηεο αιηείαο»
Έγγπαθο πποζαναηολιζμού ηηρ ΕΕ για ηην εθαπμογή οπιζμένων διαηάξεων ηος Καν 852/2004 για
ηην ςγιεινή ηων ηποθίμων (ζει 6 θαη 7) δηεπθξηλίδεηαη όηη:
α)ν όξνο «πξωηνγελήο παξαγωγή» κεηαμύ άιιωλ πεξηιακβάλεη : ηελ παξαγωγή , ηελ εθηξνθή, ηελ
κεηεγθαηάζηαζε θαη ηε ζπιινγή δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε θέληξν θαζαξηζκνύ
, απνζηνιήο ή εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη
β)Πξνϊόληα δωηθήο πξνέιεπζεο: απγά, λωπό γάια, κέιη, αιηεπηηθά πξνϊόληα, δώληα δίζπξα καιάθηα
Καν 178/2002 άπθπο 3 : «ππεύζπλνο επηρείξεζεο ηξνθίκωλ: ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα πνπ έρνπλ
ηελ επζύλε λα εμαζθαιίζνπλ όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα κέζα ζηελ
επηρείξεζε ηξνθίκωλ πνπ έρνπλ ππό ηνλ έιεγρό ηνπο»
Κανονιζμόρ 853/2004/ΕΚ, Παπάπηημα ΙΙΙ, Τμήμα VII, Κεθάλαιο Ι: «3. Όηαλ έλαο ππεύζπλνο
επηρείξεζεο ηξνθίκωλ δηαθηλεί παξηίδα δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ κεηαμύ εγθαηαζηάζεωλ, κέρξη θαη
ηελ άθημε ηεο παξηίδαο ζε θέληξν απνζηνιήο ή εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο, ε παξηίδα πξέπεη λα
ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν θαηαγξαθήο»

Καν 853/2004 Παπάπηημα Ι Οπιζμοί: «Πεξηνρή παξαγωγήο»: ζαιάζζηεο ή ιηκλνζαιάζζηεο πεξηνρέο ή
πεξηνρέο εθβνιήο πνηακνύ, όπνπ βξίζθνληαη είηε θπζηθνί ρώξνη αλάπηπμεο δίζπξωλ καιαθίωλ είηε ηόπνη
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα δίζπξωλ καιαθίωλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε αιίεπζε δώληωλ
δίζπξωλ καιαθίωλ»
ύκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θαλνληζκνύο,

ν ππεύζπλνο ηνπ ζθάθνπο αιηείαο

θπζηθώλ απνζεκάησλ ΕΓΜ ή ν ππεύζπλνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ΕΓΜ είηε σο θπζηθά πξόζσπα, είηε σο
λνκηθά πξόζσπα δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο, ζεσξνύληαη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ
θαη νθείινπλ λα ηεξνύλ ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεώζεηο, πνπ απνξξένπλ από ηελ ελσζηαθή θαη
εζληθή λνκνζεζία. Δπηπιένλ ηόζν ε αιηεία θπζηθώλ απνζεκάησλ ΕΓΜ όζν θαη ε θαιιηέξγεηα απηώλ
απνηεινύλ ηνκείο ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο.
Χο

ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ηεο

πξσηνγελνύο

παξαγσγήο

νθείινπλ λα

ζπκκνξθώλνληαη κεηαμύ άιισλ θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πεξί γεληθώλ θαη εηδηθώλ
απαηηήζεσλ πγηεηλήο όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ην Κεθάιαην ΗΗ θαη ην Παξάξηεκα Η ηνπ
Καλνληζκνύ 852/2004.
Μνξθή ηνπ Δγγξάθνπ Καηαγξαθήο (πλεκκέλν Τπόδεηγκα Η)
Κανονιζμόρ 853/2004/ΕΚ, Παπάπηημα ΙΙΙ, Τμήμα VII, Κεθάλαιο Ι: «4. Τν έγγξαθν θαηαγξαθήο
πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζε κηα ηνπιάρηζηνλ από ηηο επίζεκεο γιώζζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο όπνπ βξίζθεηαη
ε εγθαηάζηαζε παξαιαβήο θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) ζηελ πεξίπηωζε παξηίδαο δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ πος αποζηέλλονηαι από πεπιοσή παπαγωγήρ,
ην έγγξαθν θαηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
i) ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ παξαγωγνύ ii) ηελ εκεξνκελία ζπιινγήο
iii) ηε γεωγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο παξαγωγήο κε ηε ιεπηνκεξέζηεξε δπλαηή πεξηγξαθή ή κε θωδηθό
αξηζκό· iv) ην πγεηνλνκηθό ραξαθηεξηζκό ηεο πεξηνρήο παξαγωγήο· v) ην είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ηωλ
καιαθίωλ θαη vi) ηνλ πξννξηζκό ηεο παξηίδαο.
β) ζηελ πεξίπηωζε παξηίδαο δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ πος αποζηέλλονηαι από πεπιοσή
μεηεγκαηάζηαζηρ, ην έγγξαθν θαηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζην ζηνηρείν α) θαη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
i) ηε γεωγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο κεηεγθαηάζηαζεο θαη ii) ηε δηάξθεηα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο·
γ) ζηελ πεξίπηωζε παξηίδαο δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ πος αποζηέλλονηαι από κένηπο καθαπιζμού,
ην έγγξαθν θαηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν α) θαη
ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: i) ηε δηεύζπλζε ηνπ θέληξνπ θαζαξηζκνύ· ii) ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ
θαη iii) ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο ε παξηίδα εηζήιζε θαη εμήιζε από ην θέληξν θαζαξηζκνύ.

 Σα έγγξαθα θαηαγξαθήο εθηππώλνληαη, ζεσξνύληαη θαη ρνξεγνύληαη από ηελ Αξκόδηα
Κηεληαηξηθή Αξρή (ΑΑ).

 Σν έγγξαθν θαηαγξαθήο είλαη ηεηξαπιόηππν θαξκπνληδέ θαη θέξεη ηε κνξθή ηνπ Τπνδείγκαηνο
Η
 Σν κέγεζνο ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο κπνξεί λα είλαη Α4 ή θαη κεγαιύηεξν, έηζη ώζηε λα
ζπκπιεξώλεηαη εύθνια θαη λα είλαη επαλάγλσζην.
 ην επάλσ αξηζηεξό κέξνο ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο αλαγξάθνληαη πξνεθηππσκέλα ηα ζηνηρεία
ηεο ΑΑ.
 ην επάλσ δεμηό κέξνο θέξνπλ πξνεθηππσκέλε ζπλερή αξίζκεζε (ηα ηέζζεξα θύιια ηνπ
ηεηξαπιόηππνπ έρνπλ ηελ ίδηα αξίζκεζε).
 Πξνεθηππσκέλα ζα κπνξνύζαν λα είλαη ηα είδε ησλ ΕΓΜ (εκπνξηθή, επηζηεκνληθή νλνκαζία)
θαη νη πεξηνρέο παξαγσγήο από όπνπ εμαιηεύνληαη.
 Σν θάζε θύιιν ηνπ ηεηξαπινηύπνπ θαξκπνληδέ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα είλαη κε
δηαθνξεηηθό ρξώκα αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηνλ πξννξηζκό ηνπο κε ηελ αθόινπζε ζεηξά ιεπθόθίηξηλν-ξνδ-πξάζηλν θαη κε πξνεθηππσκέλε ηελ αξίζκεζε:
- Έλα (1) θύιιν/πξσηόηππν (ιεπθό ρξώκα) ζπλνδεύεη ηα δηαθηλνύκελα ΕΓΜ από ην ζεκείν
εμαιίεπζεο κέρξη ηνλ ηειηθό απνδέθηε, δειαδή ην Κέληξν Απνζηνιήο ή ηελ Δγθαηάζηαζε
Μεηαπνίεζεο νη νπνίεο νθείινπλ λα ην δηαηεξήζνπλ ζην αξρείν ηνπο γηα 24 κήλεο.
-Έλα (1) θύιιν/αληίγξαθν (θίηξηλν ρξώκα) ζπλνδεύεη ηα ΕΓΜ έσο ην Κέληξν Καζαξηζκνύ θαη
παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ γηα 24 κήλεο.
-Έλα (1) θύιιν /αληίγξαθν (ξνδ ρξώκα) θαηαηίζεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο εθκεηάιιεπζεο ή
ηνπ ζθάθνπο, ζηελ ΑΑ.
-Έλα (1) θύιιν/αληίγξαθν (πξάζηλν ρξώκα) παξακέλεη ζηνλ ππεύζπλν ηεο εθκεηάιιεπζεο ή
ηνπ ζθάθνπο θαη απνηειεί ην αληίγξαθν πνπ νθείιεη λα θξαηήζεη ζην αξρείν ηνπ γηα 24 κήλεο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε θαηά ηελ δηαθίλεζή ηνπο από ηελ πεξηνρή εμαιίεπζεο, ηα ΕΓΜ ζπλνδεύνληαη
από δύν αληίηππα ην ιεπθό θαη ην θίηξηλν. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εμπγίαλζε απηώλ ζε θέληξν
θαζαξηζκνύ, ηόηε ην θίηξηλν παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ Κέληξνπ Καζαξηζκνύ θαη ην ιεπθό, αθνύ
ζπκπιεξσζεί ην Σκήκα ΗΗ, ζπλνδεύεη ηα ΕΓΜ ζην Κέληξν Απνζηνιήο ή ηελ Δγθαηάζηαζε
Μεηαπνίεζεο όπνπ δηαηεξείηαη γηα 24 κήλεο ζην αξρείν ηεο.

Γηθαηνύρνη Δγγξάθσλ Καηαγξαθήο θαη Γηαδηθαζία Υνξήγεζεο
Σα έγγξαθα θαηαγξαθήο ζα ρνξεγνύληαη ζηνπο νζηξαθναιηείο θαη ηνπο ππεπζύλνπο ησλ
εθκεηαιιεύζεσλ θαιιηέξγεηαο ΕΓΜ ππό ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:
Α)Αιηεία θπζηθώλ απνζεκάησλ ΕΓΜ: Σα έγγξαθα θαηαγξαθήο ρνξεγνύληαη ζηνλ ππεύζπλν ηνπ
ζθάθνπο (θπβεξλήηεο/ηδηνθηήηεο) θαη όρη ζηνπο αιηείο –δύηεο πνπ κπνξεί θάζε θνξά λα εξγάδνληαη
ζην ζθάθνο.

Β)Δθκεηαιιεύζεηο ΕΓΜ: Σα έγγξαθα θαηαγξαθήο ρνξεγνύληαη αλά εθκεηάιιεπζε, ζε έλα θπζηθό
πξόζσπν

(ππεύζπλν

επηρείξεζεο

ηξνθίκσλ).

ε

πεξίπησζε

πνπ

ππάξρεη

ζπληδηνθηεζία-

ζπλεθκεηάιιεπζε, ηα έγγξαθα θαηαγξαθήο ρνξεγνύληαη ζην πξόζσπν πνπ νη ζπληδηνθηήηεο κε
ππεύζπλε δήισζή ηνπο νξίδνπλ λα ηνπο εθπξνζσπεί. πληζηάηαη γηα ιόγνπο ηρλειαζηκόηεηαο ε
δήισζε απηή λα θαηαηίζεηαη θαη ζηελ ππεξεζία θαζώο θαη ν ππεύζπλνο λα γλσζηνπνηεί ζηελ
ππεξεζία ηνπο αξηζκνύο ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο πνπ παξέιαβε σο πξνο ηνπο ζπληδηνθηήηεοζπλεθκεηαιιεπηέο νη νπνίνη ηα παξέιαβαλ.
Οη

ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ Αίηεζε-Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ ΑΑ ζηελ νπνία ππάγνληαη νη

πεξηνρέο παξαγσγήο από ηηο νπνίεο εμαιηεύνπλ ηα ΕΓΜ, αλεμάξηεηα από ην πνπ βξίζθεηαη ε έδξα
ηνπ ππεύζπλνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ ζθάθνπο, κε ηα πιήξε ζηνηρεία απηώλ θαη ηεο επηρείξεζήο
ηνπο.
Μαδί κε ηελ αίηεζε πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
Α) Αιηεία θπζηθώλ απνζεκάησλ ΕΓΜ: Βεβαίσζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Αιηείαο γηα ηε
λνκηκόηεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ην ζθάθνο, ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ζηελ όπνηα δξαζηεξηνπνηείηαη
θαη ην είδνο ΕΓΜ πνπ εμαιηεύεη. Ζ βεβαίσζε ηζρύεη κόλν γηα κία αιηεπηηθή πεξίνδν (1 έηνο).
Β) Δθκεηαιιεύζεηο θαιιηέξγεηαο ΕΓΜ: Κηεληαηξηθή Άδεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ζε ηζρύ, όπσο
πξνβιέπεηαη από ην ΠΓ 28/2009(ΦΔΚ 46 Α).
Έγγξαθα θαηαγξαθήο ρνξεγνύληαη επίζεο θαη:
-ζε εθκεηαιιεύζεηο ΕΓΜ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο ζύκθσλα κε ην ΠΓ
28/2009(ΦΔΚ 46 Α), έρνληαο ππνβάιιεη αίηεζε θαη πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηηο
ΑΑ
-ζε εθκεηαιιεύζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ κε αξηζ. πξση. 2258/63343
εγγξάθνπ καο.
Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ εθκεηαιιεύζεηο δελ ζα ζπκπιεξώλεηαη ν θσδηθόο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην
έγγξαθν θαηαγξαθήο αιιά ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο βεβαίσζεο πνπ ηνπο ρνξήγεζε ε ππεξεζία
ζαο ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ εγγξάθνπ καο .
Ζ

ΑΑ αθνύ ειέγμεη ηελ αίηεζε θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη ν

αηηνύκελνο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο, θαηαρσξίδεη ηνλ
ππεύζπλν θάζε εθκεηάιιεπζεο ΕΓΜ θαη θάζε ζθάθνπο κε ηνπο θσδηθνύο απηώλ, ζε ειεθηξνληθό
κεηξών κε ηε κνξθή πίλαθα excel (Τπόδεηγκα ΗΗ).
Κάζε εθκεηάιιεπζε ΕΓΜ ζα θαηαγξάθεηαη κε ηνλ Κσδηθό Αξηζκό πνπ ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ην
ΠΓ 28/2009 (ΦΔΚ 46 Α) θαη θάζε αιηεπηηθό ζθάθνο κε ηνλ Αριθμό Καηατώριζης ζύμθωνα με ηην
εγκύκλιο 3397/108310/09-09-2013 ηης Γενικής Δ/νζης Κηηνιαηρικής ηοσ ΥΠΑΑΤ.
Σν ειεθηξνληθό κεηξών κε

ηελ θαηαρώξηζε ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ζθαθώλ ζα πξέπεη λα

θνηλνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Κηεληαηξηθήο Γεκόζηαο Τγείαο κε ζθνπό λα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΤΠΑΑΣ.

Δάλ έλαο ππεύζπλνο θαιιηέξγεηαο ΕΓΜ δηαζέηεη εθκεηαιιεύζεηο ζε παξαπάλσ από κηα πεξηνρέο
παξαγσγήο ΕΓΜ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο (ΠΔ) ηεο ρώξαο ή έλα
ζθάθνο εμαιηεύεη ΕΓΜ (δηαζέηνληαο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο) από πεξηνρέο παξαγσγήο ΕΓΜ πνπ
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ΠΔ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηα κεηξώα όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ΠΔ. Ο
ππεύζπλνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ή ν ππεύζπλνο ηνπ ζθάθνπο πξνκεζεύεηαη έγγξαθα θαηαγξαθήο από
ηηο ΑΑ όισλ ησλ ΠΔ θαη ηα ρξεζηκνπνηεί αλάινγα από πνύ θάζε θνξά εμαιηεύεη.
Γηαδηθαζία Υνξήγεζεο θαη Θεώξεζεο ησλ Δγγξάθσλ Καηαγξαθήο από ηηο αξκόδηεο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο
Σα έγγξαθα θαηαγξαθήο εθηππώλνληαη από ηηο ΑΑ ζεσξνύληαη θαη ρνξεγνύληαη από απηέο ζηνπο
ελδηαθεξόκελνπο.
Ζ ΑΑ ζεσξεί πεξηνξηζκέλν αξηζκό εγγξάθσλ θαηαγξαθήο αλάινγα κε ηηο πνζόηεηεο ησλ
δηαθηλνπκέλσλ ΕΓΜ θαη ρνξεγεί ζε θάζε ελδηαθεξόκελν ην πνιύ κέρξη δέθα (10 ηεηξαπιόηππα) ηε
θνξά. Ζ ζεώξεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο θαζηζηά επθνιόηεξν ηνλ έιεγρν ηνπ
ηξόπνπ ρξήζεο ηνπο από ηηο ΑΑ.
Κάζε θνξά πνπ ηα ζεσξεκέλα έγγξαθα θαηαγξαθήο ηειεηώλνπλ, νη ελδηαθεξόκελνη πξνζθνκίδνπλ ηα
αληίγξαθα ησλ έγγξαθσλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί (ξνδ αληίηππν) θαη αηηνύληαη λέα έγγξαθα.
Οη ΑΑ πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγνύλ θαη λα ζεσξνύλ επηπιένλ αξηζκό εγγξάθσλ θαηαγξαθήο πξέπεη:
1)Να ειέγρνπλ εάλ ηα πξνεγνύκελα έγγξαθα θαηαγξαθήο (ξνδ αληίηππα) έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ΑΑ.
2)Να ειέγρνπλ ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ησλ ελ ιόγσ εγγξάθσλ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία.
3)Να ειέγρνπλ ηηο πνζόηεηεο πνπ έρνπλ εμαιηεπζεί ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθόηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο
θαη λα αξλνύληαη ηε ρνξήγεζε λέσλ εγγξάθσλ όηαλ έρεη εμαληιεζεί ε δπλακηθόηεηα.
4) Να εμαθξηβώλνπλ όηη δελ ππήξμε πεξίπησζε εμαιίεπζεο ΕΓΜ ηελ πεξίνδν πνπ ίζρπαλ πγεηνλνκηθά
κέηξα απαγόξεπζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κε ζπκκόξθσζε κε ηα παξαπάλσ, αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα, ηελ
έθηαζε θαη ηελ επαλαιεςηκόηεηα,

ε ΑΑ πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ην πεξηζηαηηθό, λα δεηήζεη

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα ιάβεη κέηξα όπσο ε κε ζεώξεζε λέσλ εγγξάθσλ, ε ελεκέξσζε ησλ
ζπλαξκόδησλ Τπεξεζηώλ (Ληκεληθό, Αιηεία) θαη ε επηβνιή θπξώζεσλ.
Δάλ πιεξνύληαη νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο ε ΑΑ:
1) Θεσξεί κε ηε ζθξαγίδα ηεο Τπεξεζίαο όιεο ηηο ζειίδεο ησλ λέσλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο, ησλ
νπνίσλ ε αξίζκεζε είλαη ζπλερήο θαη δελ μεπεξλνύλ ηα δέθα (10 ηεηξαπιόηππα).
2)Καηαγξάθεη ζην κεηξών ηνπο πξνεθηππσκέλνπο αξηζκνύο ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο πνπ
ρνξήγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ελδηαθεξόκελν.
3)Καηαρσξίδεη ηηο πνζόηεηεο θαη ηα είδε ΕΓΜ πνπ έρνπλ δηαθηλεζεί όπσο πξνθύπηνπλ από ηα
έγγξαθα θαηαγξαθήο πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ζηελ ΑΑ.

 ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ππεύζπλνο εθκεηαιιεύζεσλ ΕΓΜ δηαζέηεη εθκεηαιιεύζεηο ΕΓΜ ζε
παξαπάλσ από κηα πεξηνρέο παξαγσγήο, πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο
ρώξαο ή έλα ζθάθνο εμαιηεύεη ΕΓΜ από πεξηνρέο παξαγσγήο ΕΓΜ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο ρώξαο ηόηε:
Σα έγγξαθα θαηαγξαθήο ζα ζεσξνύληαη απνθιεηζηηθά από ηελ ΑΑ από ηελ νπνία ηα πξνκεζεύηεθαλ
θαη ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη νη πεξηνρέο παξαγσγήο από ηηο νπνίεο
πξνέξρνληαη ηα δηαθηλνύκελα ΕΓΜ, αλεμάξηεηα από ην πνύ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ ηδηνθηήηε
εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ ζθάθνπο.


Οη ΑΑ ζα θαηαγξάθνπλ ηνπο αύμνληεο αξηζκνύο ησλ εληύπσλ θαηαγξαθήο πνπ θάζε θνξά

ρνξεγνύλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο.
Παξάδεηγκα 1:

Αύμσλ Αξηζκόο

Όλνκα Τπεπζύλνπ

Δγγξάθνπ Καηαγξαθήο

Ζκεξνκελία
Υνξήγεζεο

1-20

Παπαδόπνπινο

15-1-2014

21-35

Υαξαιάκπνπο

18-1-2014

36-42

Παπαδόπνπινο

15-3-2014

Τπνρξεώζεηο ησλ Τπεπζύλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ (εθκεηαιιεύζεσλ ΕΓΜ, ζθαθώλ,
εγθαηαζηάζεσλ ΕΓΜ)
Καλνληζκόο 853/2004/ΔΚ, Παξάξηεκα ΗΗΗ, Σκήκα VII, Κεθάιαην Η: «2. Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεωλ
ηξνθίκωλ κπνξνύλ λα δέρνληαη παξηίδεο δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ κόλνλ εθόζνλ πιεξνύληαη νη
απαηηήζεηο ηωλ ζεκείωλ 3 έωο 7 ζρεηηθά κε ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (έγγξαθα θαηαγξαθήο)
3. Όηαλ έλαο ππεύζπλνο επηρείξεζεο ηξνθίκωλ δηαθηλεί παξηίδα δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ κεηαμύ
εγθαηαζηάζεωλ, κέρξη θαη ηελ άθημε ηεο παξηίδαο ζε θέληξν απνζηνιήο ή εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο, ε
παξηίδα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν θαηαγξαθήο»
5. Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ πνπ απνζηέιινπλ παξηίδεο δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ
ζπκπιεξώλνπλ ηα ζρεηηθά κέξε ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο θαηά ηξόπνλ ώζηε λα είλαη επαλάγλωζηα θαη
λα είλαη αδύλαηε ε ηξνπνπνίεζή ηνπο. Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο
παξηίδεο, ζθξαγίδνπλ ην έγγξαθν κε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ παξαιαβή θάζε παξηίδαο ή θαηαγξάθνπλ
κε θάπνηνλ άιινλ ηξόπν ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο.
6. Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ θξαηνύλ αληίηππν ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο γηα θάζε παξηίδα
πνπ απνζηέιιεηαη θαη παξαιακβάλεηαη επί δώδεθα κήλεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ απνζηνιή ή ηελ
παξαιαβή ηεο (ή επί κεγαιύηεξν δηάζηεκα, αλ ην νξίδεη ε αξκόδηα αξρή)»

Οη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ΕΓΜ (ππεύζπλνη εθκεηαιιεύζεσλ ΕΓΜ, ππεύζπλνη ζθαθώλ,
ππεύζπλνη εγθαηαζηάζεσλ) έρνπλ ηελ επζύλε λα δηαθηλνύλ θαη λα δέρνληαη παξηίδεο ΕΓΜ κόλν όηαλ
ζπλνδεύνληαη από έγγξαθν θαηαγξαθήο. Όηαλ ην εθδίδνπλ θέξνπλ επηπιένλ επζύλε γηα ηελ νξζή
ζπκπιήξσζή ηνπ, ηε κνξθή ηνπ θαη ην πεξηερόκελν. Σν έγγξαθν θαηαγξαθήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο
παξαθάησ απαηηήζεηο:
1) λα έρεη ηε κνξθή ηνπ Τπνδείγκαηνο Η
2) λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαηά πεξίπησζε
3) λα είλαη επαλάγλσζην
4) νη πνζόηεηεο ησλ ΕΓΜ λα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθώο θαη νπσζδήπνηε νινγξάθσο
5) ηα είδε ησλ ΕΓΜ αλαγξάθνληαη κε ηελ εκπνξηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο νλνκαζία όπσο απηέο
πξνθύπηνπλ από

ην ΠΓ 86/1998(ΦΔΚ 78Α) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη από ην ΠΓ

227/2003(ΦΔΚ 198Α) θαη ηελ ΤΑ 159996/2003(ΦΔΚ 1035 Β) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη από
ηελ ΤΑ 171095/2003(ΦΔΚ 777 Β). Γηα δηεπθόιπλζή ζαο, παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο Η.
6) λα θέξεη ζεώξεζε ηεο ΑΑ
7)λα θέξεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ησλ ππεύζπλσλ θαηά πεξίπησζε
8) νη εκεξνκελίεο θαη νη πνζόηεηεο λα έρνπλ αλαγξαθεί νξζά
9)ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο λα είλαη ε νξζή

Σα έληππα θαηαγξαθήο (ην ξνδ αληίγξαθν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ΑΑ) ππνβάιινληαη πξσηόηππα ζηελ
ΑΑ θαηά ηελ αίηεζή ηνπο γηα ηελ παξαιαβή λέσλ.
Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ δηαηεξνύλ αληίηππν ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο γηα θάζε
παξηίδα πνπ απνζηέιινπλ θαη παξαιακβάλνπλ επί εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ
απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή ηεο.
Έγγξαθα θαηαγξαθήο θαη Τπνρξεώζεηο ησλ Κέληξσλ Απνζηνιήο θαη Καζαξηζκνύ ΕΓΜ
Σα θέληξα απνζηνιήο θαη θαζαξηζκνύ δελ παξαιακβάλνπλ παξηίδεο ΕΓΜ ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από
έγγξαθν θαηαγξαθήο.
Καηά ηελ παξαιαβή πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο θαη λα
επαιεζεύνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνπλ ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρώλ
παξαγσγήο θαη ηε ιήςε πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ ζε απηέο. Πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη
από ηηο ΑΑ ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο από όπνπ εμαιηεύνληαη ηα ΕΓΜ, θαζώο θαη από ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΤΠΑΑΣ, όπνπ είλαη αλαξηεκέλνο ν εζληθόο θαηάινγνο ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο κε ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο θαη νη απνθάζεηο ιήςεο κέηξσλ. http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer-2/animal-production/aquaculture-animals/212-apof-dithiron-malakion
Σα θέληξα θαζαξηζκνύ ζπκπιεξώλνπλ ηα αληίζηνηρα πεδία πνπ αθνξνύλ ηε δηάξθεηα ηνπ
θαζαξηζκνύ, ηελ εκεξνκελία εηζόδνπ θαη εμόδνπ από απηό.
ε όηη αθνξά ηα θέληξα θαζαξηζκνύ, πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ην ηκήκα II ηνπ ππνδείγκαηνο Η γηα
ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ
δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν θαζαξηζκνύ, ν ππεύζπλόο ηνπ απνζηέιιεη ηελ

παξηίδα ΕΓΜ ζε άιιν θέληξν θαζαξηζκνύ, ρσξίο λα ζπκπιεξώλεη ην πεδίν γηα ηε δηαδηθαζία
θαζαξηζκνύ θαη αλαγξάθεη ην θέληξν θαζαξηζκνύ πνπ ζα απνζηείιεη ηα ΕΓΜ (πεδίν Α1 Σκήκα ΗΗ ηνπ
εγγξάθνπ θαηαγξαθήο). Σν ηειηθό θέληξν θαζαξηζκνύ ζα βεβαηώλεη ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ
ζπκπιεξώλνληαο ηα αληίζηνηρα πεδία.
Μεηξών Δγγξάθσλ Καηαγξαθήο θαη Αξρείν
Ζ ΑΑ θαηαξηίδεη κεηξών εγγξάθσλ θαηαγξαθήο κε ηνπο ππεύζπλνπο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη ησλ
ζθάθσλ. ην κεηξών απηό θαηαρσξνύληαη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ αηόκσλ (ππεπζύλσλ
εθκεηαιιεύζεσλ θαη ζθαθώλ) ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ρνξεγεζεί ηα έγγξαθα θαηαγξαθήο, ε αξίζκεζε
ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο, ν θσδηθόο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ /ζθαθώλ, ε δπλακηθόηεηα θάζε
εθκεηάιιεπζεο, ε πεξηνρή παξαγσγήο νη εκεξνκελίεο ζεώξεζεο .
Σν κεηξών κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή πίλαθα excel (Τπόδεηγκα ΗΗ).
Ζ ΑΑ από ηα αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο πνπ θαηαηίζεληαη (ξνδ αληίηππν), θαηαρσξεί
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ πξνέιεπζε, ηηο πνζόηεηεο θαη ηνλ πξννξηζκό ησλ ΕΓΜ ζε πίλαθα excel
(Τπόδεηγκα ΗΗΗ).
Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη επθνιόηεξνο ν έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ πνπ δηαθηλνύληαη, αιιά
ηαπηόρξνλα ζπγθεληξώλνληαη θαη ζηνηρεία γηα ηα είδε, ηηο πνζόηεηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή, αιηεία, ζπιινγή θαη δηαθίλεζε ησλ ΕΓΜ.

Δπίζεκνο Έιεγρνο ηεο Οξζήο Υξήζεο ησλ Δγγξάθσλ Καηαγξαθήο
Ζ εμαθξίβσζε ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπ έγγξαθνπ θαηαγξαθήο, από ηελ ΑΑ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
είηε κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο πνπ θαηαηίζεηαη ζε απηή, είηε κε επηηόπηνπο
ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΕΓΜ θαη θαηά ηε δηαθίλεζε, θαζώο θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζθνξν
ηξόπν.
Ζ ΑΑ παξαθνινπζεί κέζσ ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο πνπ θαηαζέηνληαη ζε απηή, ηηο πνζόηεηεο θαη
ηα είδε ησλ ΕΓΜ πνπ παξάγνληαη θαη δηαθηλνύληαη επαιεζεύνληαο όηη:
1)ηα ΕΓΜ δηαθηλνύληαη από θαηεγνξηνπνηεκέλεο πεξηνρέο πνπ επηηξέπεηαη ε εμαιίεπζή ηνπο
2)νη πνζόηεηεο ησλ ΕΓΜ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλακηθόηεηεο ησλ κνλάδσλ ή ησλ πεξηνρώλ από ηηο
νπνίεο πξνέξρνληαη θαζώο θαη ησλ θέληξσλ απνζηνιήο, θαζαξηζκνύ θαη Απνθειύθσζεο ζηα νπνία
απνζηέιινληαη. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δπλακηθόηεηαο θαηά πεξίπησζε θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα
excel (Τπόδεηγκα ΗΗΗ) αθνινπζνύληαη νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο:
α)Δθκεηαιιεύζεηο ΕΓΜ: Γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (εμάκελν, έηνο) ππνινγίδεηαη ε
ζπλνιηθή πνζόηεηα ΕΓΜ πνπ δηαθηλήζεθε από ηε εθκεηάιιεπζε θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ
δπλακηθόηεηα ηεο όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ηελ άδεηα.
β)θάθε ΕΓΜ: Γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (εμάκελν, έηνο) ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή
πνζόηεηα αλά είδνο ΕΓΜ αλά πεξηνρή παξαγσγήο, πνπ δηαθηλήζεθε από ην ζθάθνο.

γ)Πεξηνρέο Αιηείαο ΕΓΜ: Γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (εμάκελν, έηνο) ππνινγίδεηαη
ε ζπλνιηθή πνζόηεηα αλά είδνο ΕΓΜ πνπ δηαθηλήζεθε από όια ηα ζθάθε ζε κία πεξηνρή
παξαγσγήο.
δ)Δγθαηαζηάζεηο ΕΓΜ (Κέληξα Καζαξηζκνύ, Κέληξα Απνζηνιήο, Δξγαζηήξηα
Απνθειύθσζεο): 1)Γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (εμάκελν, έηνο) ππνινγίδεηαη ε
ζπλνιηθή πνζόηεηα αλά είδνο ΕΓΜ πνπ δηαθηλήζεθε πξνο απηά θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ
δπλακηθόηεηα ηνπο όπσο πξνθύπηεη από ηελ Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηνπο.
2) Ζ ΑΑ ζηα πιαίζηα ησλ επηηόπησλ ειέγρσλ ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ΕΓΜ θαη ζηελ Ηρζπόζθαια,
είηε θαηά ηηο επηζεσξήζεηο είηε ζε έθηαθηνπο ειέγρνπο, πξέπεη κεηαμύ άιισλ λα ειέγρεη θαη
ηελ νξζή ρξήζε ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο.
θόπηκν είλαη λα δηεμάγνληαη δηαζηαπξσηηθνί έιεγρνη κεηαμύ ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο θαη
ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρόκελσλ πνζνηήησλ ΕΓΜ ζηηο εγθαηαζηάζεηο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαηαγξάθνληαη ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ θαη αλάινγα κε ηα
επξήκαηα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα.
Δπηπιένλ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα έγγξαθα θαηαγξαθήο, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ
εγείξνληαη ππνςίεο, ε ΑΑ λα δηελεξγεί έθηαθηνπο έιεγρνπο, ζε ζπλεξγαζία ελδερνκέλσο θαη κε
άιιεο ππεξεζίεο (Ληκεληθό, Αιηεία) πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζεη ηελ νξζή ή κε ρξήζε ηνπ εγγξάθνπ
θαηαγξαθήο θαη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ ΕΓΜ.
Μέηξα ζε πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο
ε πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζησζνύλ κε ζπκκνξθώζεηο νη ΑΑ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα θαηά
πεξίπησζε όπσο ηα αθόινπζα πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά:
Ζ κε πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο (ξνδ αληίηππν από ην ηεηξαπιόηππν) ζηελ
ΑΑ : ζπλεπάγεηαη κε ρνξήγεζε λέσλ ζεσξεκέλσλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο κέρξη ηελ πξνζθόκηζε
ηνπο.
β)ε πεξίπησζε έγγξαθεο δήισζεο απώιεηαο αληηγξάθσλ (ξνδ αληίηππσλ): έγγξαθε ελεκέξσζε
ππεπζύλνπ εθκεηάιιεπζεο /ζθάθνπο όηη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δε ζα ηνπ ρνξεγεζνύλ μαλά
έγγξαθα θαηαγξαθήο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππεύζπλνο

ζα κεηαβαίλεη ζηελ ΑΑ γηα ηελ

ρνξήγεζε/ζεσξεζε εγγξάθνπ θαηαγξαθήο κόλν γηα κία παξηίδα θάζε θνξά. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα
δηαξθεί κέρξη ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο αιηεπηηθήο πεξηόδνπ.
γ) ε πεξίπησζε παξαπνίεζεο ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ή κε αλαγξαθήο απηώλ (θαηεγνξία δώλεο ,
πνζόηεηα ζε Kgr νινγξάθσο) : πξνζσξηλή κε ρνξήγεζε/ζεώξεζε λέσλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο γηα
ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν νξίδεηαη από ηελ ΑΑ, ζπλεθηηκώληαο ηε βαξύηεηα ηεο κε ζπκκόξθσζεο
δ) Με ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ Α1, ηκήκα ΗΗ ζε πεξίπησζε θαζαξηζκνύ ΕΓΜ ζε άιιν θέληξν
θαζαξηζκνύ, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ηρλειαζηκόηεηαο : πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ΚΚ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν νξίδεηαη από ηελ ΑΑ ζύκθσλα κε ηε βαξύηεηα ηεο
κε ζπκκόξθσζεο.

Αλάινγα κε ηελ ζνβαξόηεηα θαη ηελ επαλαιεςηκόηεηα ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ νη Αξκόδηεο Αξρέο
πξνρσξνύλ ζε επηβνιή θπξώζεσλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ 79/2007 (ΦΔΚ 95 Α) θαη ηνλ Ν. 2538/1997
(ΦΔΚ 242 Α) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηνλ λόκν 4235/11-2-2014 (ΦΔΚ Α32) .

Δλεκέξσζε θαη Απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηελ ΚΑΑ
ηηο αξρέο θάζε ρξόλνπ (κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ) νη AA απνζηέιινπλ ζηελ ΚΑΑ ζηνηρεία ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο κε ηα είδε ηηο πνζόηεηεο ησλ ΕΓΜ πνπ παξήρζεζαλ/αιηεύηεθαλ θαη
δηαθηλήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, όπσο πξνθύπηεη από ηα έγγξαθα θαηαγξαθήο ζπκπιεξώλνληαο ηνλ
πίλαθα excel (Τπόδεηγκα ΗΗΗ).
ε θάζε πεξίπησζε ε ΚΑΑ ελεκεξώλεηαη θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ όπνησλ ειέγρσλ
δηελεξγνύληαη θαζώο θαη γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ ΑΑ κεηά από απηνύο.
Ζ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο Η ηνπ Έγγξαθνπ Καηαγξαθήο θαζώο θαη ησλ Τπνδεηγκάησλ excel ΗΗ θαη
ΗΗΗ είλαη δεζκεπηηθή,

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκνηνκνξθία ζε όιε ηελ επηθξάηεηα θαη λα

δηεπθνιπλζεί ε θαηαρώξεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ.

Πίλαθαο Η
ΠΓ 86/1998(ΦΔΚ 78Α) όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην ΠΓ 227/2003(ΦΔΚ
198Α),
ΤΑ 159996/2003(ΦΔΚ 1035 Β) όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ ΤΑ
171095/2005 (ΦΔΚ 777Β)
Δκπνξηθή Ολνκαζία
Δπηζηεκνληθή Ολνκαζία
Γίζπξα
Αρηβάδεο
Ruditapes decussatus
Αρηβαδάθη Πεηζηλάθη
Spisula subtruncata
ηξνγγπιή Αρηβάδα
Dosinia exoleta
Γπαιηζηεξή
Callista chione
Έζπεξνο
Gari depressa
Καιόγλσκε
Arca noa
Φεπηνθαιόγλσκε
Barbatia barbata
Μύδη Μεζνγείνπ
Mytilus galloprovincialis
Κπδώληα
Venus Verrucosa
Φεπηνθύδσλν
Chamellea gallina
Πνπξιίδα Καηξνπιίδα
Cerastoderma glaucum
ηξείδη
Ostrea edulis
Σειιίλα ή θαζνιάθη
Donax trunculus
Υάβαξν
Modiolus barbatus
Υηέλη Καιόρηελν
Aequipecten opercularis
Γπαιηζηεξό Υηέλη
Flexopecten glaber
Γαζηεξόπνδα
Απηί
Αθαλζσηόο ηξόκπνο
ηξόκπνο
Πνξθύξα

Haliotis tuberculeta
Bolinus brandaris
Phyllonotus trunculus
Thais haemastoma

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΓΔΝΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
θ.α.α.
ΘΧΜΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟ

Τπόδεηγκα Η
Κηεληαηξηθή Αξκόδηα Αξρή…………………………………..
Νν ………..………………..(Πξνεθηππσκέλν)
ΔΓΓΡΑΦΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΕΩΝΣΩΝ ΓΗΘΤΡΩΝ ΜΑΛΑΚΗΩΝ (ΕΓΜ)/
REGISTRATION DOCUMENT OF LIVE BIVALVE MOLLUSCS (LBM)
Α. Τπεύζπλνο Δθκεηάιιεπζεο-θάθνπο/ Responsible of aquaculture farm - Βoat
1. Όλνκα/Name:
Αξ. Καηαρ.Δθκεηάιιεπζεο/Aquaculture
2. Δπώλπκν/Surname:
Registration number:
3. Όλνκα Παηξόο/Father’s name:
4. Γ/λζε Τπεύζπλνπ Δπηρείξεζεο/Address :
5. Σειέθσλν/ tel/fax/email:

Αξ. Καηαρ. Αι. θάθνπο/ Boat Registration
number:

ΣΜΖΜΑ Η

Β. Πξνέιεπζε ΕΓΜ/ Origin of the LBMs
Ολνκαζία Πεξηνρήο Παξαγσγήο ή Αιηείαο/ Production or
Fishing Area Name:

Καηεγνξηνπνίεζε Πεξηνρήο /Area
Classification :

Α

Β

Γ

Γ. Πξντόλ / Product
1. Δίδνο (εκπνξηθή- επηζηεκνληθή νλνκαζία)/ Shellfish Species: 3. Ζκεξνκελία εμαιίεπζεο/Date of Harvesting:
2. Πνζόηεηα ζε θηιά (kg) Αξηζκεηηθώο θαη Οινγξάθσο/
Quantity in figures and in words :

4. πζθεπαζία/Package:

Γ. Πξννξηζκόο/Destination:

Δ. Ζκ/λία -θξαγίδα -Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ
Δθκεηάιιεπζεο-θάθνπο / Date-Stamp- Signature
of the person in charge at aquaculture farm -boat :

Κέληξν Απνζηνιήο/ Dispatch Center :
Κέληξν Καζαξηζκνύ/Purification Center:
Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο/Processing Establishment:
Πεξηνρή Μεηεγθαηάζηαζεο /Relaying Area:

Ζκεξνκελία Παξαιαβήο -θξαγίδα –Τπνγξαθή Τπεπζύλνπ / Date of Arrival - Stamp- Signature of the
person in charge:

ΣΜΖΜΑ ΗΗ

Α1. Κέληξν Καζαξηζκνύ (ΚΚ)/ Purification Centre
1. Κσδηθόο Έγθξηζεο/Number of Approval:
2. Δπσλπκία εγθαηάζηαζεο:
3. Γ/λζε Δγθαηάζηαζεο/Address:
4. Σειέθσλν/fax/email:
5. Τπεύζπλνο Δγθαηάζηαζεο/Person in charge:

Α2. Γηαδηθαζία Καζαξηζκνύ/ Purification Procedure:
Ζκεξνκελία εηζόδνπ / Date of Entrance :
Γηάξθεηα θαζαξηζκνύ (ώξεο)/Duration of Purification (hrs):
Ζκεξνκελία εμόδνπ / Date of Exit:

Α3. Ζκεξνκελία -θξαγίδα –Τπνγξαθή Τπεπζύλνπ Κέληξνπ Καζαξηζκνύ/Date-Stamp-Signature of the
person in charge at the P.C.

Β. Πεξηνρή Μεηεγθαηάζηαζεο /Relaying Area
Β1. Πεξηνρή Μεηεγθαηάζηαζεο/Relaying Area:
Γηάξθεηα Μεηεγθαηάζηαζεο/Duration of Relaying:
Ζκεξνκελία εηζόδνπ/ Date of Entrance:
Ζκεξνκελία εμόδνπ/ Date of Exit:

Β2. Τπνγξαθή θξαγίδα Τπεύζπλνπ/Signature-Stamp

Γ. Κέληξν Απνζηνιήο-Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο/ Dispatch Centre - Processing Establishment
Γ1. 1. Κσδηθόο έγθξηζεο / Approval Number
2. Δπσλπκία/Name:
3. Τπεύζπλνο Δγθαηάζηαζεο/ Person in charge:
4. Γ/λζε Δγθαηάζηαζεο/Establishment Address:
5. Σειέθσλν/fax/email:

Γ2. Ζκεξνκελία /θξαγίδα /Τπνγξαθή Τπεπζύλνπ Κέληξνπ Απνζηνιήο ή Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο
/Date-Stamp-Signature of the Person in charge at the D.C./P.E.

Τπόδεηγκα ΗΗ
Μεηξών Δγγξάθσλ Καηαγξαθήο θαη Αξρείν

Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Υπευθφνου

Κωδικόσ
Εκμετάλλευςησ

Δυναμικότητα
Εκμετάλλευςησ

Κωδικόσ
Σκάφουσ

Περιοχή
Παραγωγήσ

Ημερομηνία 1ησ
Θεώρηςησ

Αριθμοί
Εγγραφων
Καταγραφήσ
που
θεωρήθηκαν

Ημερομηνία
2ησ Θεώρηςησ

Αριθμοί
Εγγραφων
Καταγραφήσ
που
θεωρήθηκαν

Ημερομηνία
3ησ
Θεώρηςησ

Αριθμοί
Εγγράφων
Καταγραφήσ
που
θεωρήθηκαν

Τπόδεηγκα ΗΗΗ
Δλεκέξσζε θαη Απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηελ ΚΑΑ
Κωδικόσ
Εκμετάλλευςησ Ονοματεπώνυμο
ή Σκάφουσ
Υπευθυνου

Αφξων Αριθμόσ
Εγγραφου
Καταγραφήσ

Ημερομηνία
εξαλιευςησ

Περιοχή
Παραγωγήσ

Κατηγοριοποιηςη

Είδοσ ΖΔΜ

Ποςότητα

Προοριςμόσ

