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Υπόδειγµα 1 
«Απόφαση καταχώρησης εµπόρου ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων» 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ………… 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ………. 
∆/ΝΣΗ ……….. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ …………… 
TMHMA ………… 
 
∆/νση: 
Πληρ. : 
Τηλ. : 
Φαξ : 
Ε-mail:              
 

                               
                               
 
                        Τόπος, ηµεροµηνία 
 
                        Αρ.Πρ.:……….. 
 
 
ΠΡΟΣ :  
 
ΚΟΙΝ. : Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης  
               Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική ∆/νση Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής  
  ∆/νση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων 

Ζωικής Προέλευσης 
               Τµήµα Ζωικών Υποπροϊόντων     
               

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΥ  
ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ………………………  

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α87/05-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

2. Το Π.∆……. (ΦΕΚ ……) «Οργανισµός της Περιφέρειας……..» 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 211/2006 (ΦΕΚ Α211) «Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του κανονισµού 

1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον 
καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο» 

4. Τον Καν.1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 
«περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο» 

5. Τον Καν.142/2011/ΕΕ της Επιτροπής 25ης  Φεβρουαρίου του 2011 «για την εφαρµογή του Κανονισµού 
1069/2009/ΕΚ» 

6. Την µε αρ.πρωτ. ………………….. αίτηση του …………………..   
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

την εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα των ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων, στο 

φυσικό/νοµικό πρόσωπο…………………………………………………………………., τα στοιχεία του οποίου 

περιγράφονται  παρακάτω, και χορηγεί τον ακόλουθο Αριθµό Καταχώρησης, ο οποίος εγγράφεται στο µητρώο 

της Υπηρεσίας.  

Α.Κ…. Υ… ΕL …Ε – τύπος Α  
ή 

Α.Κ…. Υ… ΕL …Ε – τύπος Β 
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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 �  

 
Ο έµπορος οφείλει να πληροί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 

1. ∆ιαθέτει 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. 

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

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

4. ∆ιαθέτει εγκεκριµένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων (έµπορος τύπου Α).  
5. Τηρεί 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).  
6. Φροντίζει ώστε να µην παραβαίνει τις διατάξεις περί µεταδοτικών νόσων στον άνθρωπο ή τα ζώα, από πρόθεση ή αµέλεια. 
7. 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. 
8. 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.  
9. Τηρεί µητρώο κίνησης εµπόρου ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2. 
10. Τηρεί σε αρχείο επί τρία (3) έτη, όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα (εµπορικά έγγραφα, Υγειονοµικά Πιστοποιητικά, 

ΚΚΕΕ). 
11. ∆ιαθέτει κατάλογο µε τα φυσικά/νοµικά πρόσωπα µε τα οποία συναλλάσσεται (προµηθευτές και πελάτες της επιχείρησης). 
12. Εξασφαλίζει την παραλαβή, µεταφορά και άφιξη των ζωικών υποπροϊόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 

1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ.  
13. Αποδέχεται τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσεων και επιδεικνύει τα σχετικά αρχεία στους ελεγκτές 

κτηνιάτρους. 
14. Αναφέρει στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή κάθε µεταβολή, τόσο της νοµικής όσο και της πραγµατικής του κατάστασης, µέσα σε 

τριάντα (30) ηµέρες. 
 
Η παρούσα έγκριση ισχύει για 3 έτη (έως ……………… ). 
 
Σε περίπτωση µη τήρησης των προαναφερόµενων απαιτήσεων, η παρούσα έγκριση ανακαλείται και 
επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

   (υπογραφή/σφραγίδα) 


