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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                     Αριθµός Πρωτ: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                      Ηµεροµηνία                                                       

1. Στοιχεία εµπόρου 

Επωνυµία Επιχείρησης/Ιδιοκτήτη  
 

∆ιεύθυνση  έδρας επιχείρησης  
 

Τηλέφωνο /Φαξ / E-mail  
 

Περιγραφή εµπορικής δραστηριότητας  
 

Είδος εµπορικής δραστηριότητας 
εντός Ελλάδος                          Ενδοκοινοτικό  
    
Εισαγωγές                                Εξαγωγές   

Τύπος Εµπόρου 
 
Τύπος Α              Τύπος Β  

2. Στοιχεία Εγκαταστάσεων εµπόρου τύπου Α             

Εγκατάσταση Α 
Ειδικός Κωδικός Αριθµός Έγκρισης/Αριθµός καταχώρησης  
 

Εγκατάσταση Β 
Ειδικός Κωδικός Αριθµός Έγκρισης/Αριθµός καταχώρησης 
 

Εγκατάσταση Γ 
Ειδικός Κωδικός Αριθµός Έγκρισης/Αριθµός καταχώρησης 
 

3. Στοιχεία Οχηµάτων εµπόρου 

Όχηµα Α 
Ειδικός Κωδικός Αριθµός Έγκρισης  Ιδιόκτητο             Μισθωµένο 

Όχηµα Β 
Ειδικός Κωδικός Αριθµός Έγκρισης  Ιδιόκτητο             Μισθωµένο 

 

Όχηµα Γ 
Ειδικός Κωδικός Αριθµός Έγκρισης  Ιδιόκτητο               Μισθωµένο   

4. Εµπορευόµενα υλικά 

Κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων 
 
Κατηγορία 1           Κατηγορία 2            Κατηγορία 3  

Περιγραφή είδους/ειδών ζωικών υποπροϊόντων  
 

Κατηγορία παραγόµενων προϊόντων 
 
Κατηγορία 1            Κατηγορία 2                Κατηγορία 3  

Περιγραφή είδους/ειδών παραγόµενων  
 

Προέλευση ζωικών υποπροϊόντων 
 
Εγχώρια                Ενδοκοινοτικά                    Εισαγόµενα  

 
                                                                                                             
Παρακαλώ να µε καταχωρήσετε στο «Μητρώο Κίνησης Εµπόρου Ζωικών Υποπροϊόντων & Παράγωγων Προϊόντων» και να µου αποδοθεί Επίσηµος 
Αριθµός καταχώρησης σύµφωνα µε τον ΚΑΝ 1069/2009/ΕΚ . 

Η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία άλλοι καταχωρηµένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων  

 

                  Καταχωρηµένοι έµποροι                                  Κοζάνη  …………………………………….. 
 
                                                                                                                                                    Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
Συνηµµένα υποβάλλω: 

1) Αντίγραφο της βασικής άδειας λειτουργίας της επιχείρησης 
2) Περιληπτική τεχνική περιγραφή των εργασιών που συντελούνται στην επιχείρηση 
3) Υπεύθυνη δήλωση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΧ κεφάλαιο IV “Καταχωρηµένοι υπεύθυνοι 

επιχειρήσεων» 
4) Προσκόµιση καταλόγου µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της επιχείρησης. 
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Οι υπεύθυνοι καταχωρισµένων µονάδων ή εγκαταστάσεων ή άλλοι καταχωρισµένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων (έµποροι ) 
χειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα υπό τους ακόλουθους όρους  και προϋποθέσεις : 

1) οι χώροι πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπο που να καθιστά εφικτό τον αποτελεσµατικό καθαρισµό και 
απολύµανσή τους, κατά περίπτωση·  

2) οι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα µέσα προστασίας κατά των παρασίτων, όπως τα έντοµα, τα τρωκτικά 
και τα πτηνά·  

3) οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκονται σε καλές συνθήκες υγιεινής, όταν κρίνεται αναγκαίο·  

4) τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε συνθήκες που να αποτρέπουν 
την επιµόλυνση.  

5)  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει να τηρούν µητρώα σε µορφή που να είναι προσβάσιµη από την αρµόδια 
αρχή.  

6) Οι καταχωρισµένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που µεταφέρουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, 
εξαιρουµένων των µεταφορών που εκτελούνται µεταξύ χώρων του ίδιου υπευθύνου, πρέπει ιδίως:  

 

• να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες σχετικά µε την ταυτοποίηση των οχηµάτων τους, οι οποίες να 
καθιστούν εφικτή την επαλήθευση της χρήσης των οχηµάτων για τη µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων ή 
παράγωγων προϊόντων· 

• να καθαρίζουν και να απολυµαίνουν τα οχήµατά τους, κατά περίπτωση· 

•  να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποτροπή της επιµόλυνσης και της µετάδοσης 
µεταδοτικών στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσων. 

7)  ∆ιαθέτουν στο εµπόριο ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, τα οποία έχουν παραληφθεί από 
εγκεκριµένες ή καταχωρηµένες εγκαταστάσεις/χρήστες και παραδοθεί σε εγκεκριµένες ή καταχωρηµένες 
εγκαταστάσεις/χρήστες, όπου απαιτείται. 

8) ∆ιαθέτουν στο εµπόριο ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, συνοδευόµενα από εµπορικό έγγραφο ή/και 
Υγειονοµικό Πιστοποιητικό, όπου απαιτείται. 

9) ∆ιαθέτουν στο εµπόριο ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, τα οποία φέρουν την κατάλληλη σήµανση και 
πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

10) ∆ιαθέτουν εγκεκριµένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων (έµπορος 
τύπου Α).  

11) Τηρούν  τις σχετικές διατάξεις περί µεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων και χρησιµοποιεί 
εγκεκριµένα οχήµατα για τη µεταφορά τους (ιδιόκτητα ή µισθωµένα µε σύµβαση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας). 

12)  Φροντίζουν ώστε να µην παραβαίνει τις διατάξεις περί µεταδοτικών νόσων στον άνθρωπο ή τα ζώα, από 
πρόθεση ή αµέλεια. 

13) Σε περίπτωση εισαγωγής φορτίου από τρίτες χώρες, γνωστοποιεί στο Συνοριακό σταθµό Υγειονοµικού Ελέγχου, 
την κατηγορία, το είδος, την ποσότητα και το χρόνο άφιξης των ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων. 

14) Σε περίπτωση φορτίου ενδοκοινοτικού εµπορίου, αναφέρει στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή, τον τόπο 
προορισµού, την άφιξη του φορτίου, 24 ώρες πριν την άφιξή του από άλλο κράτος µέλος.  

15) Τηρούν  µητρώο κίνησης εµπόρου ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2. 

16) Τηρούν σε αρχείο επί τρία (3) έτη, όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα (εµπορικά έγγραφα, Υγειονοµικά 
Πιστοποιητικά, ΚΚΕΕ). 

17) ∆ιαθέτουν  κατάλογο µε τα φυσικά/νοµικά πρόσωπα µε τα οποία συναλλάσσεται (προµηθευτές και πελάτες της 
επιχείρησης). 

18) Εξασφαλίζουν  την παραλαβή, µεταφορά και άφιξη των ζωικών υποπροϊόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
Κανονισµών 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ.  

19) Αποδέχονται τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσεων και επιδεικνύει τα σχετικά αρχεία στους 
ελεγκτές κτηνιάτρους. 

20) Αναφέρουν στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή κάθε µεταβολή, τόσο της νοµικής όσο και της πραγµατικής του 
κατάστασης, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες. 

 
    


