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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΡΟΣ :

1. Περιφέρειες της χώρας
∆/νση Κτηνιατρικής
2. Περιφερειακές Ενότητες
Τµήµατα Κτηνιατρικής
3. ΕΦΕΤ
Γραφείο Προέδρου

Ταχ.∆/νση : Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 101 76 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Παπαδάκη, ∆. Μίντζα
Τηλέφωνο : 210 2125756, -5757
TeleFAX : 210 8230439
e-mail : ppapadaki@minagric.gr
dmintza@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή της Απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1500 για τα τρόφιµα ζωικής
προέλευσης λόγω οζώδους δερµατίτιδας»
Επικειµένης σχετικής Υπουργικής Απόφασης και σύµφωνα µε τα άρθρα 4 ως 8 της Εκτελεστικής
Απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1500 της 7ης Σεπτεµβρίου 2015, παρακαλείστε για τα
παρακάτω:
Α. Νωπό κρέας, παρασκευάσµατα κρέατος και προϊόντα κρέατος
Α.1.Ενηµερώσετε τα σφαγεία και τις επιχειρήσεις παραγωγής κρέατος, παρασκευασµάτων κρέατος
και προϊόντων, της περιοχής αρµοδιότητάς σας για τα ειδικά σήµατα καταλληλότητας και
αναγνώρισης τα οποία πρέπει να φέρουν τα προϊόντα των παραγράφων 5 παρ. 1 και 6 παρ. 2 της εν
λόγω εκτελεστικής απόφασης.
Τα προϊόντα του άρθρου 5 παρ.1 είναι το νωπό κρέας, πλην των εντοσθίων και των νωπών δορών
και δερµάτων, που προέρχεται από βοοειδή και άγρια µηρυκαστικά από τη ζώνη επιβολής
περιορισµών αλλά εκτός των ζωνών προστασίας και επίβλεψης και σχετικών παρασκευασµάτων
κρέατος, υπό τον όρο ότι το νωπό κρέας και τα παρασκευάσµατα κρέατος προέρχονται από ζώα τα
οποία: α) εκτρέφονται σε εκµεταλλεύσεις της ζώνης επιβολής περιορισµών στις οποίες δεν είχαν
επιβληθεί περιορισµοί σύµφωνα µε την οδηγία 92/119/ΕΟΚ· ή β) έχουν σφαγεί πριν από την 21η
Αυγούστου 2015.
Τα προϊόντα του άρθρου και 6 παρ. 2 είναι τα προϊόντα κρέατος που παράγονται από νωπό κρέας
βοοειδών και άγριων µηρυκαστικών από τη ζώνη επιβολής περιορισµών αλλά εκτός των ζωνών
προστασίας και επίβλεψης, µε την προϋπόθεση ότι το νωπό κρέας έχει ληφθεί από ζώα τα οποία: α)
εκτρέφονται σε εκµεταλλεύσεις της ζώνης επιβολής περιορισµών στις οποίες δεν είχαν επιβληθεί
περιορισµοί σύµφωνα µε την οδηγία 92/119/ΕΟΚ· ή β) έχουν σφαγεί πριν από την 21η Αυγούστου
2015·
Tο νωπό κρέας, τα παρασκευάσµατα κρέατος και τα προϊόντα κρέατος που αναφέρονται στο άρθρο
5 παρ. 1 και στο άρθρο 6 παρ. 2, αντιστοίχως, επισηµαίνονται µε ειδικό σήµα καταλληλότητας ή

σήµα αναγνώρισης, το οποίο δεν είναι ωοειδές και δεν µπορεί να συγχέεται µε: α) το σήµα
καταλληλότητας για το νωπό κρέας που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του τµήµατος I του
παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (1)· β) το αναγνωριστικό σήµα για τα παρασκευάσµατα κρέατος και τα προϊόντα
κρέατος που αποτελούνται από κρέας βοοειδών ή περιέχουν κρέας βοοειδών, που προβλέπεται στο
τµήµα I του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (2).
1.Το ειδικό σήµα καταλληλότητας θα πρέπει να έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου,
πλάτους τουλάχιστον 6,5 cm και ύψους τουλάχιστον 4,5 cm, να φέρει δε µε πλήρως ευανάγνωστα
στοιχεία τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) MONO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α/ ONLY FOR GREECE
β) τον αριθµό έγκρισης της εγκατάστασης
Τα γράµµατα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 0,8 cm, τα δε ψηφία τουλάχιστον 1 cm.
Το χρώµα που χρησιµοποιείται στο σήµα καταλληλότητας θα είναι ερυθρό και ειδικότερα το E 129
Ερυθρό Allura AC
2.Το σήµα αναγνώρισης στην περίπτωση κρέατος, παρασκευασµάτων κρέατος και προϊόντων µε
βάση το κρέας θα έχει το ίδιο σχήµα και χρώµα αλλά το µέγεθος δύναται να διαφέρει.
Σχέδιο του σήµατος δίνεται στο Παράρτηµα I.
Α.2. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης η αρµόδια αρχή εγκρίνει
την αποστολή, σε άλλα Κράτη Μέλη, φορτίων νωπού κρέατος και παρασκευασµάτων κρέατος που
παράγονται από το εν λόγω νωπό κρέας τα οποία λαµβάνονται από βοοειδή που εκτρέφονται και
σφάζονται εκτός της ζώνης επιβολής περιορισµών µόνο υπό τον όρο ότι οι παρτίδες συνοδεύονται
από επίσηµο πιστοποιητικό υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ.
Α.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.3 της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης η αρµόδια αρχή εγκρίνει
την αποστολή, σε άλλα Κράτη Μέλη, φορτίων προϊόντων κρέατος που παράγονται από νωπό κρέας
βοοειδών και άγριων µηρυκαστικών από τη ζώνη επιβολής περιορισµών αλλά εκτός των ζωνών
προστασίας και επίβλεψης, µε την προϋπόθεση ότι το νωπό κρέας έχει ληφθεί από ζώα τα οποία: α)
εκτρέφονται σε εκµεταλλεύσεις της ζώνης επιβολής περιορισµών στις οποίες δεν είχαν επιβληθεί
περιορισµοί σύµφωνα µε την οδηγία 92/119/ΕΟΚ· ή β) έχουν σφαγεί πριν από την 21η Αυγούστου
2015. Η αποστολή αυτή γίνεται µόνο υπό τον όρο ότι τα προϊόντα κρέατος έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία σε ερµητικά κλειστό δοχείο, σε τιµή Fo τρία ή µεγαλύτερη, και συνοδεύονται από
επίσηµο πιστοποιητικό υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
Α.4. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.4 της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης η αρµόδια αρχή εγκρίνει
την αποστολή, σε άλλα Κράτη Μέλη, φορτίων προϊόντων κρέατος που παράγονται από νωπό κρέας
βοοειδών και άγριων µηρυκαστικών από τη ζώνη επιβολής περιορισµών αλλά εκτός των ζωνών
προστασίας και επίβλεψης, µε την προϋπόθεση ότι το νωπό κρέας έχει ληφθεί από ζώα τα οποία: γ)
εκτρέφονται και σφάζονται εκτός της ζώνης επιβολής περιορισµών. Η αποστολή αυτή γίνεται µόνο
υπό τον όρο ότι τα προϊόντα κρέατος έχουν υποβληθεί σε µη ειδική επεξεργασία, η οποία εξασφαλίζει ότι η κοµµένη επιφάνεια των προϊόντων κρέατος δεν παρουσιάζει πλέον τα χαρακτηριστικά του
νωπού κρέατος, και συνοδεύονται από επίσηµο πιστοποιητικό µε την ακόλουθη βεβαίωση υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙV.

Β. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα βοοειδών
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης και κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), η αρµόδια αρχή δύναται να επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά γάλακτος που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο προερχόµενου από βοοειδή εκτρεφόµενα στη ζώνη επιβολής περιορισµών αλλά εκτός των ζωνών προστασίας και επίβλεψης καθώς και σχετικών γαλακτοκοµικών προϊόντων, υπό τον όρο ότι το γάλα και τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία που περιγράφεται στα σηµεία 1.1 έως
1.5 του µέρους Α του παραρτήµατος IX της οδηγίας 2003/85/ΕΚ του Συµβουλίου.
Επιτρέπεται η αποστολή των ανωτέρω φορτίων γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων σε άλλα
κράτη µέλη, µόνο υπό τον όρο ότι οι παρτίδες συνοδεύονται από επίσηµο πιστοποιητικό υπόδειγµα
του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα V.
Θα είµαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Protocol No/Αριθµός Πρωτ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Meat and Meat preparations/ Κρέας και παρασκευάσµατα

HELLENIC REPUBLIC/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Name and address of producing/export establishment/

Όνοµα και διεύθυνση παραγωγικής εγκατάστασης:

4. Name and address of the consignee / Όνοµα και διεύθυνση

2. Protocol No/Αριθµός Πρωτ.

3. Veterinary certificate for the placing on the market of Meat and
Meat preparations for human consumption obtained from bovine
animals outside the restricted zone for lumpy skin disease,
Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τη διάθεση στην αγορά Κρέατος και
παρασκευασµάτων που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο προερχόµενα από βοοειδή εκτρεφόµενα εκτός της ζώνης
επιβολής περιορισµών για την οζώδη δερµατίτιδα
5. Country of origin/Χώρα προέλευσης: GREECE

παραλήπτη :
5.i. Responsible Ministry/Αρµόδιο Υπουργείο
Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy/
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
5.ii.Local veterinary services of/Τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία :

6. IDENTIFICATION OF PRODUCTS / ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
-a. Type of product/Τύπος προϊόντος:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Net weight per product line ordered / Καθαρό βάρος προϊόντος:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Batch number/ Αριθµός παρτίδας………………………………………………………………………………….
7. ORIGIN OF ΜΕΑΤ – ΜΕΑΤ PREPARATIONS / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
-a. Registration number(s) of plant(s) of origine / Κωδικός αριθµός καταγραφής εγκατάστασης/εων προέλευσης
………………………………………………………………………………………………………………………………….
-b. Name and address of processing plant(s) / Όνοµα και διεύθυνση εργοστασίου/ων επεξεργασίας:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ι, the official veterinarian hereby certify that the products described above comply with Commission Implementing Decision (EU) 2015/1500 [C(2015)6221] of 7 September 2015 concerning certain protective measures against lumpy skin
disease in Greece./
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος Κτηνίατρος πιστοποιώ ότι τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω συµµορφώνονται µε την
εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1500 [C(2015) 6221] της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 2015, σχετικά µε ορισµένα
προστατευτικά µέτρα κατά της οζώδους δερµατίτιδας στην Ελλάδα.

Official stamp and signature /Επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή
Done at /πραγµατοποιήθηκε _______________________________________ on /στις ______________________________________
(place/περιοχή)
(date/ηµεροµηνία)
Stamp/ Σφραγίδα (1)
___________________________________________________________
(Name and Signature of the official veterinarian/Όνοµα και υπογραφή επίσηµου κτηνιάτρου)(1)
______________________________________________________________________________

(name, qualifications and title, in capital letters/όνοµα, προϋποθέσεις και τίτλος, µε κεφαλαία γράµµατα)
Notes/Σηµειώσεις (1)
The Official stamp and the signature must appear on all separated pages./Η επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή πρέπει να εµφανίζεται
σε όλες τις σελίδες.

Protocol No/Αριθµός Πρωτ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Meat products/ προϊόντα µε βάση το κρέας

HELLENIC REPUBLIC/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Name and address of producing/export establishment/

Όνοµα και διεύθυνση παραγωγικής εγκατάστασης:

4. Name and address of the consignee / Όνοµα και διεύθυνση

2. Protocol No/Αριθµός Πρωτ.

3. Veterinary certificate for the placing on the market of Meat
products for human consumption obtained from meat of bovine
animals and wild ruminants in the restricted zone but outside
protection and surveillance zones for lumpy skin disease/
Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων
κρέατος που παράγονται από νωπό κρέας βοοειδών και άγριων
µηρυκαστικών από τη ζώνη επιβολής περιορισµών αλλά εκτός των
ζωνών προστασίας και επίβλεψης για την οζώδη δερµατίτιδα, και
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
5. Country of origin/Χώρα προέλευσης: GREECE

παραλήπτη :
5.i. Responsible Ministry/Αρµόδιο Υπουργείο
Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy/
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
5.ii.Local veterinary services of/Τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία :

6. IDENTIFICATION OF PRODUCTS / ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
-a. Type of product/Τύπος προϊόντος:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Net weight per product line ordered / Καθαρό βάρος προϊόντος:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Batch number/ Αριθµός παρτίδας………………………………………………………………………………….
7. ORIGIN OF ΜΕΑΤ PRODUCTS / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
-a. Registration number(s) of plant(s) of origine / Κωδικός αριθµός καταγραφής εγκατάστασης/εων προέλευσης
………………………………………………………………………………………………………………………………….
-b. Name and address of processing plant(s) / Όνοµα και διεύθυνση εργοστασίου/ων επεξεργασίας:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ι, the official veterinarian hereby certify that dairy products described above comply with Commission Implementing
Decision (EU) 2015/1500 [C(2015)6221] of 7 September 2015 concerning certain protective measures against lumpy
skin disease in Greece./
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος Κτηνίατρος πιστοποιώ ότι τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω συµµορφώνονται µε την
εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1500 [C(2015) 6221] της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 2015, σχετικά µε ορισµένα
προστατευτικά µέτρα κατά της οζώδους δερµατίτιδας στην Ελλάδα.
Official stamp and signature /Επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή
Done at /πραγµατοποιήθηκε _______________________________________ on /στις ______________________________________
(place/περιοχή)
(date/ηµεροµηνία)
Stamp/ Σφραγίδα (1)
___________________________________________________________
(Name and Signature of the official veterinarian/Όνοµα και υπογραφή επίσηµου
κτηνιάτρου)(1)
______________________________________________________________________________

(name, qualifications and title, in capital letters/όνοµα, προϋποθέσεις και τίτλος, µε κεφαλαία γράµµατα)
Notes/Σηµειώσεις
(1) The Official stamp and the signature must appear on all separated pages./Η επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή πρέπει να εµφανίζεται σε όλες τις σελίδες.

Protocol No/Αριθµός Πρωτ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Meat products/ προϊόντα µε βάση το κρέας

HELLENIC REPUBLIC/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Name and address of producing/export establishment/

Όνοµα και διεύθυνση παραγωγικής εγκατάστασης:

4. Name and address of the consignee / Όνοµα και διεύθυνση

2. Protocol No/Αριθµός Πρωτ.

3. Veterinary certificate for the placing on the market of Meat
products for human consumption obtained from meat of bovine
animals and wild ruminants kept and slaughtered outside the
restricted zone for lumpy skin disease/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό
για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων κρέατος που παράγονται από
νωπό κρέας βοοειδών και άγριων µηρυκαστικών που εκτρέφονται και
σφάζονται εκτός της ζώνης επιβολής περιορισµών για την οζώδη
δερµατίτιδα και προορίζονται ται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
5. Country of origin/Χώρα προέλευσης: GREECE

παραλήπτη :
5.i. Responsible Ministry/Αρµόδιο Υπουργείο
Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy/
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
5.ii.Local veterinary services of/Τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία :

6. IDENTIFICATION OF PRODUCTS / ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
-a. Type of product/Τύπος προϊόντος:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Net weight per product line ordered / Καθαρό βάρος προϊόντος:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Batch number/ Αριθµός παρτίδας………………………………………………………………………………….
7. ORIGIN OF ΜΕΑΤ PRODUCTS / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
-a. Registration number(s) of plant(s) of origine / Κωδικός αριθµός καταγραφής εγκατάστασης/εων προέλευσης
………………………………………………………………………………………………………………………………….
-b. Name and address of processing plant(s) / Όνοµα και διεύθυνση εργοστασίου/ων επεξεργασίας:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ι, the official veterinarian hereby certify that the products described above comply with Commission Implementing Decision (EU) 2015/1500 [C(2015)6221] of 7 September 2015 concerning certain protective measures against lumpy skin
disease in Greece./
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος Κτηνίατρος πιστοποιώ ότι τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω συµµορφώνονται µε την
εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1500 [C(2015) 6221] της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 2015, σχετικά µε ορισµένα
προστατευτικά µέτρα κατά της οζώδους δερµατίτιδας στην Ελλάδα.
Official stamp and signature /Επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή
Done at /πραγµατοποιήθηκε _______________________________________ on /στις ______________________________________
(place/περιοχή)
(date/ηµεροµηνία)
Stamp/ Σφραγίδα (1)
___________________________________________________________
(Name and Signature of the official veterinarian/Όνοµα και υπογραφή επίσηµου κτηνιάτρου)(1)
______________________________________________________________________________

(name, qualifications and title, in capital letters/όνοµα, προϋποθέσεις και τίτλος, µε κεφαλαία γράµµατα)
Notes/Σηµειώσεις
(1) The Official stamp and the signature must appear on all separated pages./Η επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή πρέπει να εµφανίζεται σε όλες τις σελίδες.

Protocol No/Αριθµός Πρωτ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

HELLENIC REPUBLIC/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. Name and address of producing/export establishment/

Όνοµα και διεύθυνση παραγωγικής εγκατάστασης:

Dairy products/Γαλακτοκοµικά προϊόντα
2. Protocol No/Αριθµός Πρωτ.

3. Veterinary certificate for the placing on the market of milk for
human consumption obtained from bovine animals in the restricted
zone outside protection and surveillance zones for lumpy skin disease, and dairy products thereof
Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τη διάθεση στην αγορά γάλακτος που
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο προερχόµενου από
βοοειδή εκτρεφόµενα στη ζώνη επιβολής περιορισµών αλλά εκτός
των ζωνών προστασίας και επίβλεψης για την οζώδη δερµατίτιδα
καθώς και σχετικών γαλακτοκοµικών προϊόντων
4. Name and address of the consignee / Όνοµα και διεύθυνση

5. Country of origin/Χώρα προέλευσης: GREECE

παραλήπτη :
5.i. Responsible Ministry/Αρµόδιο Υπουργείο
Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy/
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
5.ii.Local veterinary services of/Τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία :
6. IDENTIFICATION OF MILK- DAIRY PRODUCTS / ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ \ ΓΑΛΑΚΤΟΣ/ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
-a. Type of dairy product(e.g. cheese, butter etc.)/Τύπος γαλακτοκοµικού προϊόντος (τυρί, βούτυρο κτλ.):

………………………………………………………………………………………………………………………………….
-b. Net weight per product line ordered / Καθαρό βάρος προϊόντος:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
- c. Batch number / αριθµός παρτίδας

………………………………………………………………………………………………………………………………….
- d. Net weight per product line ordered / Καθαρό βάρος προϊόντος:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ORIGIN OF DAIRY PRODUCTS / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
-a. Registration number(s) of plant(s) of origine / Κωδικός αριθµός καταγραφής εγκατάστασης/εων προέλευσης

………………………………………………………………………………………………………………………………….
-b. Name and address of processing plant(s) / Όνοµα και διεύθυνση εργοστασίου/ων επεξεργασίας:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
I, the official veterinarian hereby certify that the milk or dairy products described above comply with Commission Implementing Decision (EU) 2015/1500 [C(2015)6221] of 7 September 2015 concerning certain protective measures
against lumpy skin disease in Greece./
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος Κτηνίατρος πιστοποιώ ότι το γάλα ή τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω συµµορφώνονται µε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1500 [C(2015) 6221] της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
2015, σχετικά µε ορισµένα προστατευτικά µέτρα κατά της οζώδους δερµατίτιδας στην Ελλάδα.
Official stamp and signature /Επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή
Done at /πραγµατοποιήθηκε _______________________________________ on /στις ______________________________________
(place/περιοχή)
(date/ηµεροµηνία)
Stamp/ Σφραγίδα (1)
___________________________________________________________
(Name and Signature of the official veterinarian/Όνοµα και υπογραφή επίσηµου κτηνιάτρου)(1)
______________________________________________________________________________

(name, qualifications and title, in capital letters/όνοµα, προϋποθέσεις και τίτλος, µε κεφαλαία γράµµατα)
Notes/Σηµειώσεις (1) The Official stamp and the signature must appear on all separated pages./Η επίσηµη σφραγίδα και υπογραφή
πρέπει να εµφανίζεται σε όλες τις σελίδες.

