Απνπζία θπηνθάιπςεο ζε αξνηξαίεο εθηάζεηο κε θιίζε > 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρψλ
Με άξνζε θαηά ηηο ηζνυςείο ή άξδεπζε κε θαηάθιηζε ζε αγξνηεκάρηα κε θιίζε > 10%
Καηαζηξνθή αλαβαζκίδσλ, μεξνιηζηψλ, αλαρσκάησλ ή θπζηθψλ πξαλψλ ζηα φξηα αγξνηεκαρίσλ
Με θαι/γεηα ςπραλζψλ ζην 20% ησλ αξνηξ. εθηάζεσλ γηα <3 δηαθνξ/θέο θαι. νκάδεο (ήζζνλνο;)
Με νξζή δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ (θαιακηά – θιαδέκαηα)
Μεραληθή θαηεξγαζία παγσκέλνπ ή πιεκκπξηζκέλνπ εδάθνπο
Με ηήξεζε ειάρηζηεο (0,2 ΜΜΕ/ha) ππθλφηεηαο βφζθεζεο
Με ηήξεζε κέγηζηεο (3 ΜΜΕ/ha) ππθλφηεηαο βφζθεζεο
2
Γ
Άξνζε κφληκσλ βνζθνηφπσλ
3 Με δηαηήξεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ (θπηνθξάθηεο – πδαηνζπιινγέο – δελδξνζηνηρίεο)
4 Δπέθηαζε αλεπηζχκεηεο βιάζηεζεο – Καθή θαηάζηαζε αγξνηεκαρίνπ
Δ 1 Με ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ γηα άξδεπζε
Με ελζσκάησζε θνθθσδψλ αγξνρεκηθψλ ζην έδαθνο
1
Καηαζηξνθή απηνθπνχο βιάζηεζεο ζηα φξηα αγξνηεκαρίσλ κε πδάηηλνπο απνδέθηεο ή δξφκνπο
Με ηήξεζε φξσλ εθαξκνγήο ιηπαζκάησλ, εδαθνβειηησηηθψλ ή θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
Έθπιπζε ςεθαζηηθψλ ζε απφζηαζε < 30 m απφ γεψηξεζε, ηάθξν ή πδαηνζπιινγή
2 Καζαξηζκφο βιάζηεζεο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ κε αθαηάιιεια ζθεπάζκαηα ή ρσξίο έγθξηζε
Με θαζνξηζκφο ρψξνπ ζπγθέληξσζεο απνξηκκάησλ – κε απνθνκηδή ζπζθεπαζηψλ αγξνρεκηθψλ
Με δηαηήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο ξππαληψλ
3 Υξήζε ιπκαηνιάζπεο ρσξίο άδεηα ή ρσξίο ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο
4 Γηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ή νξγαληθήο θνπξηάο ζε εδάθε κε θιίζε >8%
Με νξζή δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ
Με ηήξεζε αλψηαηνπ νξίνπ πξνζζήθεο αδψηνπ (17 θηιά/ζηξέκκα) απφ θνπξηά ζην έδαθνο

Με ηήξεζε ειάρηζησλ απνζηάζεσλ απφ πδάηηλα ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή πγξψλ απνβιήησλ
Σ
Με ηήξεζε πξνγξακκάησλ δξάζεο θαηά ηεο ληηξνξχπαλζεο εληφο εππξφζβιεησλ δσλψλ (ε/δ)
Υξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζε απφζηαζε < 2m απφ πδάηηλα ζηνηρεία ή < 6m γηα θιίζε > 8%
5 Με ηήξεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ή κέηξσλ πεξηνρψλ Γηθηχνπ Φχζε 2000 (Natura)
Κνπή, εθξίδσζε, θαηαζηξνθή ή δηαθίλεζε θπηψλ ησλ εηδψλ ηνπ Παξ. 4 ηεο ΚΤΑ 33318/98
Καιιηέξγεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ
Καιιηέξγεηα μεληθψλ πξνο ηελ πεξηνρή εηδψλ ρσξίο ζρεηηθή άδεηα
Ρχπαλζε απφ ζπγθέληξσζε θνπξηάο
Βφζθεζε λεζίδσλ θπζηθήο βιάζηεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1ε Μαξηίνπ έσο 31ε Απγνχζηνπ
Με απαγφξεπζε ζήξαο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο
Με δηαηήξεζε θπζηθψλ πδαηνζπιινγψλ
Θεξηζκφο απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ην θέληξν ηνπ αγξνηεκαρίνπ
Με νξζή απνζήθεπζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
Αθαηαιιειφηεηα ή κε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
Ζ 1
Απνπζία πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ (κάζθα, θφξκα, γάληηα, κπφηεο) ελψ γίλεηαη ρξήζε θπηνπξ/θψλ
Άγλνηα ή κε νξζή εθαξκνγή νδεγηψλ ρξήζεο επξεζέλησλ ή θαηαγξαθέλησλ θπηνπξ/θψλ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο πεξί Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (ηνκέαο Ζ, απαίηεζε 3)
1. Με ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ή ππφλνηαο δηαηξνθηθνχ θηλδχλνπ
2. Απνζήθεπζε απνβιήησλ θαηά ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί θίλδπλν επηκφιπλζεο ησλ πξντφλησλ
3. Με χπαξμε κεηξψνπ εηζξνψλ – εθξνψλ (Μ.Δ.Δ.)
4. Με νξζή ελεκέξσζε ηνπ Μ.Δ.Δ. γηα ηα εηζεξρφκελα γεσξγηθά εθφδηα ή ηα εμεξρφκελα πξντφληα
5. Με ηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ησλ πξντφλησλ ή ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ
Δθηξέθνληαη δψα; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηελ χπαξμε ησλ παξαβάζεσλ 6-9:
6. Με χπαξμε κεηξψνπ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (Μ.Φ.Α.) (ήζζνλνο γηα κε θαηνρή ή ρξήζε θαξκάθσλ)
7. Με νξζή ελεκέξσζε ηνπ Μ.Φ.Α. σο πξνο ηα ρνξεγνχκελα ζθεπάζκαηα θαη ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο
8. Υξήζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ρσξίο λφκηκε ζπληαγή ή ρσξίο νξζή ηήξεζή ηεο
9. Με ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο αζζελεηψλ απφ ηα λενεηζεξρφκελα ζηελ εθηξνθή δψα
Υξεζηκνπνηνχληαη δσνηξνθέο; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηελ χπαξμε ησλ παξαβάζεσλ 10-15:
10. Με νξζή ελεκέξσζε κεηξψνπ εηζξνψλ – εθξνψλ σο πξνο ηηο ρνξεγνχκελεο δσνηξνθέο
11. Με ρξήζε ησλ πξφζζεησλ δσνηξνθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ή κε θαηαγξαθή ηνπο ζην Μ.Δ.Δ.
12. Με ηήξεζε παξαζηαηηθψλ εηζεξρφκελσλ δσνηξνθψλ θαη πξνζζέησλ ηνπο.
13. Με ηήξεζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ εθ’ φζνλ ρνξεγνχληαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο δσνηξνθέο
14. Με δηαρσξηζκφο δσνηξνθψλ αλάινγα κε ην είδνο δψνπ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη
15. Με δηαρσξηζκφο θαξκαθνχρσλ απφ κε θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο
Παξάγνληαη δσνηξνθέο; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηελ χπαξμε ησλ παξαβάζεσλ 16-17:
16. Με θαηαγξαθή ζην Μ.Δ.Δ. ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θπηνπξ/θψλ ή κε ηήξεζε παξαζηαηηθψλ ηνπο
17. Με θαηαγξαθή ζην Μ.Δ.Δ. ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ απνδεθηψλ ησλ δσνηξνθψλ πνπ εμήιζαλ
επηθ.

πεξ. Natura

ε/δ

επηθ.

1
Α 2
3
1
Β
2
Γ 1
1

ζνβ/ηα

έθηαζε

κηθξή
κέηξηα
κεγάιε

ρσξ. απ.
εληφο εθ.
εθηφο εθ.

ΠΑΡΑΒΑΔΗ
πνπ αθνξνχλ ηελ Καιή Γεσξγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε (Κ.Γ.Π.Κ.),
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σνκέα «Πεξηβάιινλ» θαη ηηο απαηηήζεηο πεξί θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
ηνπ Σνκέα «Γεκφζηα Τγεία, Τγεία ησλ Εψσλ θαη ησλ Φπηψλ»

δηαπίζησζε
α/α πεξηγξ.
πξφζεζε
κνληκφηεηα

ηνκέαο
απαίηεζε

ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2010 – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1
ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ – ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
Διεγρφκελνο
Δπψλπκν:
Όλνκα:
Παηξψλπκν:
Α.Φ.Μ.:
Αληηπξφζσπνο Δπψλπκν:
Όλνκα:
Παηξψλπκν:
Α.Γ.Σ.:
Ννκφο:
Κνηλφηεηα / Γ.Γ.:
Τπήξμε πξνεηδνπνίεζε; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Ζκ/λία πξ/ζεο:
Δπίπεδν ειέγρνπ: Αβάζκηνο ( ) Ββάζκηνο ( ) Δηδηθφο ( )
ΟΠΔΚΔΠΔ – Π.Γ.:
Ζκ/λία ιήμεο ειέγρνπ:

ζνβ/ηα

έθηαζε

κηθ.
κέη.
κεγ.

ρ.α.
ελη.
εθη.

(ζπλέρεηα)

δηαπίζ.
α/α
πξφζ.
κνληκ.

ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο πεξί Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (ηνκέαο Ζ, απαίηεζε 3)

Παξάγεηαη γάια; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηελ χπαξμε ησλ παξαβάζεσλ 18-25
18. Άκειμε δψσλ κε εκπχξεηε δηάξξνηα, καζηίηηδα, έθθξηκα γελ. νδνχ, καζηνχο βξψκηθνπο ή κε πιεγέο
19. Άκειμε δψσλ ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ θάξκαθα θαη δελ παξήιζε ν ρξφλνο αλακνλήο καδί κε ηα άιια
20. Παξαγσγή αγειαδηλνχ γάιαθηνο απφ εθκεηάιιεπζε κε απαιιαγκέλε θπκαηίσζεο
21. Παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο απφ εθηξνθή κε απαιιαγκέλε ή αλεκβνιίαζηε γηα βξνπθέιισζε
22. Με έιεγρνο αηγψλ γηα θπκαηίσζε ζε πεξίπησζε πνπ ζπζηεγάδνληαη κε βννεηδή
23. Με δηαρσξηζκφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο γάιαθηνο απφ ην ρψξν δηαβίσζεο ησλ δψσλ
24. Με απνζήθεπζε ηνπ γάιαθηνο ζηνπο 8 C, ή ζηνπο 6 C αλ δελ εηζθνκίδεηαη θαζεκεξηλά
25. Καθή ιεηηνπξγηθή ή πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ή εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο γάιαθηνο
26. Παξάγνληαη απγά; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, δηαπηζηψλεηε κε νξζή απνζήθεπζή ηνπο;
Λνηπέο δηαπηζηψζεηο:
Άξλεζε ειέγρνπ ( )
Με πξνζέιεπζε κεηά απφ εηδνπνίεζε ( ) Παξεκπφδηζε ή κε δηεπθφιπλζε κεηάβαζεο θαη επηζεψξεζεο ( )
Απεηιή ή ρξήζε βίαο ( )
Με επίδεημε κεηξψσλ ή αξρείσλ θαη παξ/θψλ ή εγγξάθσλ ( )
Με ζπγθέληξσζε ή ζπγθξάηεζε ησλ δψσλ ( )
Κσδηθνί ειεγρζέλησλ αγξνηεκαρίσλ (θαη’ ειάρηζην 50%):

Πεξηγξαθή παξαβάζεσλ:
α/α 1
Κσδ. αγξ/ρίσλ ή ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α 2

Κσδ. αγξ/ρίσλ ή ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α 3

Κσδ. αγξ/ρίσλ ή ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α 4

Κσδ. αγξ/ρίσλ ή ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

Παξαηεξήζεηο ειεγθηψλ - παξαπνκπέο:
Παξαηεξήζεηο γεσξγνχ ή αληηπξνζψπνπ:
Οη ειεγθηέο

Γειψλσ φηη έιαβα γλψζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ,
ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11 θαη ηε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηνλ έιεγρν, ζηελ ππεξεζία πνπ ηνλ δηελήξγεζε.
Ο γεσξγφο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ

Τπνγξαθέο:
Ολνκαη/κα:
ζει. 2

Παξειήθζε
αληίγξαθν.
Ο γεσξγφο ή
ν αληηπξφζσπφο ηνπ

ζνβ/ηα

έθηαζε

κηθξή
κέηξηα
κεγάιε

ρσξ. απ.
εληφο εθ.
εθηφο εθ.

ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ρνίξσλ (ηνκέαο Ε, απαίηεζε 1)
Δθηξέθνληαη ρνίξνη ζηελ εθκεηάιιεπζε; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηα ζεκεία 1-7:
1. Με χπαξμε κεηξψνπ ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο
2. Με νξζή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ησλ δψσλ
3. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ηνπ κεηξψνπ
4. Καηακεηξεζέληα δψα: ….… Αλαγξαθφκελα ζην κεηξψν …….  Αζπκθσλία θαηακ/λησλ κε κεηξψν
5. Με χπαξμε απνζέκαηνο ελσηίσλ γηα ηε ζήκαλζε ησλ εμεξρφκελσλ δψσλ
6. Με νξζή θαηαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ απνζέκαηνο ελσηίσλ ζην κεηξψν
7. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ έγθξηζεο θαη αγνξάο ελσηίσλ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή αηγνπξνβάησλ (ηνκέαο Ε, απαίηεζε 3)
Δθηξέθνληαη αηγνπξφβαηα ζηελ εθκεηάιιεπζε; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηα ζεκεία 8-19:
8. Με χπαξμε κεηξψνπ αηγνπξνβαηνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο
9. Με νξζή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ησλ δψσλ
10. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ηνπ κεηξψνπ
11. Καηακεηξεζέληα δψα: ….… Αλαγξαθφκελα ζην κεηξψν …….  Αζπκθσλία θαη/λησλ κε κεηξψν
12. Αξηζκφο δψσλ > 6 κελψλ κε έλα ελψηην: …….  Ύπαξμε δψσλ κε έλα ελψηην (ήζζνλνο γηα <20%)
13. Αξηζκφο δψσλ > 6 κελψλ ρσξίο θαλέλα ελψηην: …….  Ύπαξμε δψσλ ρσξίο ελψηηα
14. Με χπαξμε απνζέκαηνο ελσηίσλ
15. Με νξζή θαηαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ απνζέκαηνο ελσηίσλ ζην κεηξψν
16. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ έγθξηζεο θαη αγνξάο ελσηίσλ
17. Με πξαγκαηνπνίεζε απνγξαθήο δσηθνχ θεθαιαίνπ
18. Με εκπξφζεζκε δήισζε απνηειεζκάησλ απνγξαθήο
19. Μεηαθίλεζε δψσλ ρσξίο νξζή ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε νξκνλψλ, ζπξενζηαηηθψλ, β-αγσληζηψλ (ηνκέαο Ζ, απαίηεζε 2)
20. Γηαπηζηψζεθε θαηνρή ή ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νξκνλψλ, ζπξενζηαηηθψλ ή β-αγσληζηψλ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαδ. ζπνγγψδεηο εγθεθαινπάζεηεο (Μ..Δ.) (ηνκέαο Ζ, απαίηεζε 4)
Δθηξέθνληαη κεξπθαζηηθά ζηελ εθκεηάιιεπζε; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηα ζεκεία 21-24:
21. Γηαηξνθή παξαγσγηθψλ δψσλ κε απαγνξεπκέλεο πξσηεΐλεο ζειαζηηθψλ
22. Με άκεζε θνηλνπνίεζε ή κε ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζε ππφλνηα ή θξνχζκα Μ..Δ.
23. Με δήισζε ζηηο αξρέο ζαλάηνπ βννεηδνχο άλσ ησλ 24 κελψλ ή πξνβάηνπ άλσ ησλ 12 κελψλ
24. Γηαθίλεζε δψλησλ δψσλ, ζπέξκαηνο, σαξίσλ ή εκβξχσλ ρσξίο ηήξεζε θαλφλσλ πξφιεςεο Μ..Δ.
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλνπνίεζε αζζελεηψλ ησλ δψσλ (ηνκέαο Θ, απαηη. 1: 25, 2: 26, 3: 27)
25. Με θνηλνπνίεζε ή κε ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζε ππφλνηα ή θξνχζκα θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
26. Με θνηλνπνίεζε ή κε ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζε ππφλνηα ή θξνχζκα αθζψδνπο ππξεηνχ
27. Με θνηλ/ζε ή κε ηήξεζε πγ/θψλ κέηξσλ ζε ππφλνηα ή θξνχζκα ινηπψλ λφζσλ §2άξ.8ΚΤΑ262385/10
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ (ηνκ. Η απ. 1: 28-33, 2: 34-42, 3: 43-47)
Δθηξέθνληαη ζηελ εθκ/ζε κφζρνη; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηα ζεκεία 28-33 (εγθχθιηνο: Α.V.1)
28. Με ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαζηάζεσλ θισβψλ αλά θαηεγνξία κφζρνπ (άξ. 3 ΠΓ 179/98)
29. Αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ, δηαζηάζεσλ ή δαπέδσλ ζηαπιηθήο εγθ/ζεο (§1,7,10 Παξ/ηνο ΠΓ 179/98)
30. Αθαηαιιειφηεηα ειεθηξηθνχ ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (§2,4 Παξ/ηνο ΠΓ 179/98)
31. Καθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ, αεξηζκνχ, πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο, πγηεηλήο (§3,5,9 Παξ/ηνο ΠΓ 179/98)
32. Διιηπήο επηζεψξεζε θαη πεξίζαιςε ή αληηθαλνληθή πξφζδεζε ησλ κφζρσλ (§6,8 Παξ/ηνο ΠΓ 179/98)
33. Με νξζή παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ (§11-15 Παξ/ηνο ΠΓ 179/98)
Δθηξέθνληαη ζηελ εθκ/ζε ρνίξνη; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηα ζεκεία 34- 42 (εγθχθιηνο: Α.V.2)
34. Με ηήξεζε ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ ρψξσλ (§1,4 άξ. 3 θαη §Α θεθ. ΗΗ Παξ/ηνο ΠΓ 215/03)
35. Με ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ δαπέδσλ (§2 άξ. 3 θαη §5 θεθ. Η Παξ/ηνο ΠΓ 215/03)
36. Αληηθαλνληθή πξφζδεζε ή παξάιεηςε απαηηνχκελνπ αηνκηθνχ πεξηνξηζκνχ (§3,8 άξ. 3 ΠΓ 215/03)
37. Απνπζία πιηθνχ απαζρφιεζεο – θσιηάο (§5 άξ. 3, §4 θεθ. Η θαη §Β3 θεθ. ΗΗ Παξ/ηνο ΠΓ 215/03)
38. Με νξζή παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ (§6,7 άξ. 3 θαη §6,7 θεθ. Η Παξ/ηνο ΠΓ 215/03)
39. Καθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ή ζνξχβνπ (§1,2 θεθ. Η Παξ/ηνο ΠΓ 215/03)
40. Αληηθαλνληθέο επεκβάζεηο ή ρξήζε εξεκηζηηθψλ (§8 θεθ. Η θαη §Γ4 θεθ. ΗΗ Παξ/ηνο ΠΓ 215/03)
41. Γηαξξχζκηζε ρψξσλ αθαηάιιειε γηα αλάγθεο ρνίξσλ (§3α-β θεθ. Η θαη §Β4-5,Γ1-2 θεθ. ΗΗ Παξ/ηνο)
42. Αθαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο (§3γ θεθ. Η θαη §Β1-2,Γ3,Γ1-3 θεθ.ΗΗ Π/ηνο)
Δθηξέθνληαη άιια είδε δψσλ; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηα ζεκεία 43- 47 (εγθχθιηνο: Α.V.3)
43. Αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ, επηζεσξήζεσλ ή ηήξεζεο κεηξψσλ (§1-6 Παξ/ηνο Η ΠΓ 374/01)
44. Διιηπήο ειεπζεξία θίλεζεο ζηαπιηζκέλσλ ή ειιηπήο πξνζηαζία αγειαίσλ δψσλ (§7,12 Παξ/ηνο Η)
45. Αθαηαιιειφηεηα ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (§8-11,13 Παξ/ηνο Η)
46. Με νξζή ρνξήγεζε ηξνθήο, λεξνχ ή άιισλ νπζηψλ (§14-18 Παξ/ηνο Η)
47. Αληηθαλνληθνί αθξσηεξηαζκνί ή βιαπηηθέο κέζνδνη εθηξνθήο (§19-21 Παξ/ηνο Η)

δηαπίζησζε
α/α πεξηγξ.
πξφζεζε
κνληκφηεηα
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ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ - ΥΡΖΖ ΟΡΜΟΝΧΝ, ΘΤΡΔΟΣΑΣΗΚΧΝ, β-ΑΓΧΝΗΣΧΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΟΓΓΧΓΧΝ ΔΓΚΔΦΑΛΟΠΑΘΔΗΧΝ - ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΑΘΔΝΔΗΧΝ - ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ
Διεγρφκελνο
Δπψλπκν:
Όλνκα:
Παηξψλπκν:
Α.Φ.Μ.:
Αληηπξφζσπνο Δπψλπκν:
Όλνκα:
Παηξψλπκν:
Α.Γ.Σ.:
Ννκφο:
Κνηλφηεηα / Γ.Γ.:
Τπήξμε πξνεηδνπνίεζε; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Ζκ/λία πξ/ζεο:
Δπίπεδν ειέγρνπ: Αβάζκηνο ( ) Ββάζκηνο ( ) Δηδηθφο ( )
ΟΠΔΚΔΠΔ – Π.Γ.:
Ζκ/λία ιήμεο ειέγρνπ:

έθηαζε

κηθ.
κέη.
κεγ.

ρ.α.
ελη.
εθη.

δηαπίζ.
α/α
πξφζ.
κνληκ.

ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή βννεηδψλ (ηνκέαο Ε, απαίηεζε 2)
Δθηξέθνληαη βννεηδή ζηελ εθκεηάιιεπζε; ΝΑΗ ( ) ΟΥΗ ( ) Δάλ λαη, ειέγμηε ηα ζεκεία 48-60:

ζνβ/ηα

48. Με ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο εθκεηάιιεπζεο
49. Με χπαξμε Υεηξφγξαθνπ Μεηξψνπ Δθκεηάιιεπζεο (Υ.Μ.Δ.)
50. Με ηήξεζε αξρείνπ εγγξάθσλ γηα ηηο θηλήζεηο ησλ δψσλ
51. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ έγθξηζεο θαη αγνξάο ελσηίσλ
52. Με χπαξμε απνζέκαηνο ελσηίσλ
53. Αληηθαηάζηαζε ελσηίσλ ρσξίο έγθξηζε θαη θαηαγξαθή ηνπο ζην κεηξψν - παξαπνίεζε ζήκαλζεο
54. Αξηζκφο δψσλ κε έλα ελψηην: …….  Ύπαξμε δψσλ κε έλα ελψηην (ήζζνλνο γηα <20%)
55. Αξηζκφο δψσλ ρσξίο θαλέλα ελψηην: …….  Ύπαξμε δψσλ ρσξίο ελψηηα
56. Αξηζκφο δψσλ ρσξίο δηαβαηήξην: …….  Ύπαξμε δψσλ ρσξίο δηαβαηήξην
57. Αξηζκφο αθαηαρψξεησλ δψσλ ζηελ Κηελ. Βάζε Γεδ/λσλ (Κ.Β.Γ.): ……. Με δήισζε κεηαβνιψλ
58. Αξηζκφο δψσλ θαηαρσξεκέλσλ ζηελ Κ.Β.Γ. πνπ απνπζηάδνπλ: …….  Με δήισζε κεηαβνιψλ
59. Αξηζκφο αθαηαρψξεησλ δψσλ ζην Υ.Μ.Δ.: ……. Με ηήξεζε κεηξψνπ
60. Αξηζκφο δψσλ κε δηαγξαθέλησλ απφ ην Υ.Μ.Δ. πνπ απνπζηάδνπλ: …….  Με ηήξεζε κεηξψνπ
Λνηπέο δηαπηζηψζεηο:
Άξλεζε ειέγρνπ ( )
Με πξνζέιεπζε κεηά απφ εηδνπνίεζε ( ) Παξεκπφδηζε ή κε δηεπθφιπλζε κεηάβαζεο θαη επηζεψξεζεο ( )
Απεηιή ή ρξήζε βίαο ( )
Με επίδεημε κεηξψσλ ή αξρείσλ θαη παξ/θψλ ή εγγξάθσλ ( )
Με ζπγθέληξσζε ή ζπγθξάηεζε ησλ δψσλ ( )
Πεξηγξαθή παξαβάζεσλ:
α/α 1
Κσδ. ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:
Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )
Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α 2

Κσδ. ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α 3

Κσδ. ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α 4

Κσδ. ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

Παξαηεξήζεηο ειεγθηψλ - παξαπνκπέο:
Παξαηεξήζεηο γεσξγνχ ή αληηπξνζψπνπ:
Οη ειεγθηέο

Γειψλσ φηη έιαβα γλψζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ,
ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11 θαη ηε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηνλ έιεγρν, ζηελ ππεξεζία πνπ ηνλ δηελήξγεζε.
Ο γεσξγφο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ

Τπνγξαθέο:
Ολνκαη/κα:
ζει. 2

Παξειήθζε
αληίγξαθν.
Ο γεσξγφο ή
ν αληηπξφζσπφο ηνπ

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ …..
Διεγρφκελνο

Δπψλπκν:

Όλνκα:

Παηξψλπκν:

πλέρεηα πεξηγξαθήο παξαβάζεσλ:
α/α
Κσδ. αγξ/ρίσλ ή ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Α.Φ.Μ.:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α

Κσδ. αγξ/ρίσλ ή ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α

Κσδ. αγξ/ρίσλ ή ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

α/α

Κσδ. αγξ/ρίσλ ή ζηαπι. εγθ. δηαπίζησζεο:

Ήζζνλνο ζεκαζίαο ( )

Πεξηγξαθή:

Πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα σο ηηο 15.5.11:

Παξαηεξήζεηο ειεγθηψλ - παξαπνκπέο:

Παξαηεξήζεηο γεσξγνχ ή αληηπξνζψπνπ:

Οη ειεγθηέο

Ο γεσξγφο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ

Μνλνγξαθέο:
ζει. …

ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2010 – ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ

Α. ΓΗΑΒΡΧΖ ΔΓΑΦΟΤ

1. ΔΛΑΥΗΣΖ ΔΓΑΦΟΚΑΛΤΦΖ
2. ΔΛΑΥΗΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
3. ΑΝΑΒΑΘΜΗΓΔ

Β. ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΤΛΖ ΔΓΑΦΟΤ

1. ΑΜΔΗΦΗΠΟΡΑ
2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ

Γ. ΓΟΜΖ ΔΓΑΦΟΤ

1. ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΥΡΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ

Γ. ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΤΝΣΖΡΖΖ

1. ΔΛΑΥΗΣΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΒΟΚΖΖ
2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΜΟΝΗΜΧΝ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ
3. ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΠΗΟΤ
4. ΑΠΟΦΤΓΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΖ ΒΛΑΣΖΖ

Δ. ΑΡΓΔΤΖ

1. ΜΖ ΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΔΓΚΡΗΖ ΥΡΖΖ ΤΓΑΣΧΝ

Σ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

1.ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ
2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ
3. ΥΡΖΖ ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΖ
4. ΝΗΣΡΟΡΤΠΑΝΖ
5. ΦΤΗΚΟΗ ΟΗΚΟΣΟΠΟΗ – ΑΓΡΗΑ ΠΑΝΗΓΑ

Ε. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ

1. ΥΟΗΡΟΗ
2. ΒΟΟΔΗΓΖ
3. ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ

Ζ. ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ, ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ
ΕΧΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΦΤΣΧΝ

1. ΥΡΖΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ
2. ΥΡΖΖ ΟΡΜΟΝΧΝ ΘΤΡΔΟΣΑΣΗΚΧΝ β-ΑΓΧΝΗΣΧΝ
3. ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
4. ΠΟΓΓΧΓΖ ΔΓΚΔΦΑΛΟΠΑΘΔΗΑ

Θ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΑΘΔΝΔΗΧΝ

1. ΑΦΘΧΓΖ
2. ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟ
3. ΛΟΗΠΔ ΝΟΟΗ

Η. ΤΝΘΖΚΔ ΓΗΑΒΗΧΖ
ΣΧΝ ΕΧΧΝ

1. ΜΟΥΟΗ
2. ΥΟΗΡΟΗ
3. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ ΔΛΔΓΚΣΧΝ

ΜΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 
ΑΡΝΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΜΖ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΖΣΡΧΧΝ Ή ΑΡΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ Ή ΔΓΓΡΑΦΧΝ
1.
2.





ΔΗΓΗΚΟ



XΧΡΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΔΚΣΑΖ

ΜΔΓΑΛΖ

ΜΔΣΡΗΑ

ΜΗΚΡΖ

ΔΥΟΤΝ ΓΗΑΡΚΖ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ

ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ
EΗΝΑΗ ΖΟΝΟ
ΖΜΑΗΑ

ΑΠΑΗΣΖΔΗ - ΠΡΟΣΤΠΑ

ΣΟΜΔΑ

ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΑΝ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ:

ΔΚΣΟ
ΔΚΜ/Ζ

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:

ΝΟΜΟ:
ΖΜ/ΝΗΑ ΠΔΡΑΗΧΖ ΔΛΔΓΥΟΤ:
ΚΧΓ. ΑΡ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ:
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΟ:  ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟ:

ΔΝΣΟ
ΔΚΜ/Ζ
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ …
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Γιεύθσνζη Κηηνιαηρικής

Αρ. πρωη.:

ΘΔΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2010
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξ. 13 ηεο Κ.Τ.Α. 262385/21.4.10, παξαθαινχκε φπσο
καο ελεκεξψζεηε γηα ηελ ελδερφκελε ηέιεζε κεηά ηελ 1.1.2010, ησλ παξαβάζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν θαηάινγν, απφ ηνπο θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο
αξκνδηφηεηάο ζαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα, νη νπνίνη δήισζαλ ζηελ
Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο 2010, ηελ θαηνρή δψσλ ησλ εηδψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο
αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα θαη πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία καο γηα ηελ
ηήξεζε ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο. Οη παξαβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν
ζα πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπο ζηνλ πίλαθα θαη λα αθνινπζεί κία
ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη ζε γλψζε ηεο ππεξεζίαο ζαο φηη θάπνηνο
απφ ηνπο θηελνηξφθνπο ηνπ πίλαθα, εθηξέθεη δψα είδνπο πνπ δελ είλαη ζεκεησκέλν,
παξαθαινχκε φπσο ην ζεκεηψζεηε ζηνλ πίλαθα, αλαγξάθνληαο ζηελ ζηήιε «Πεξηγξαθή –
παξαηεξήζεηο» ηελ ηνπνζεζία ηεο ζηαπιηθήο εγθαηάζηαζεο φπνπ εθηξέθνληαη ηα δψα ηνπ κε
ζεκεησκέλνπ είδνπο.
αο ελεκεξψλνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ
ηελ ππεξεζία ζαο γηα ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή αηγνπξνβάησλ θαη βννεηδψλ,
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ κέζσ ηεο Κηεληαηξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ, θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη ε θνηλνπνίεζε ζηελ ππεξεζία καο ησλ ζπλνιηθψλ
απνηειεζκάησλ ηνπο, παξά κφλν ηεο ελδερφκελεο δηαπίζησζεο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ησλ
θηελνηξφθσλ ηνπ πίλαθα, ησλ παξαβάζεσλ 24 – 33 ηνπ θαηαιφγνπ.
Σέινο, παξαθαινχκε φπσο ελεκεξψζεηε ηα Αγξνηηθά Κηεληαηξεία ηεο πεξηνρήο
αξκνδηφηεηάο ζαο, γηα ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ειεγθηέο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ηήξεζεο
ηνπ απνξξήηνπ σο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ θηελνηξφθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα. αο
επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε
πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε.
Ο ΠΡ/ΝΟ ΣΖ Γ/ΝΖ

πλεκκέλα: 1. Καηάινγνο παξαβάζεσλ
2. Πίλαθαο θηελνηξφθσλ

ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2010 – ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ ΠΟΤ ΤΠΔΠΔΑΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο πεξί Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (Καλ. 178/2002)
1. Με ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ή ππφλνηαο δηαηξνθηθνχ θηλδχλνπ
2. Απνζήθεπζε απνβιήησλ θαηά ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί θίλδπλν επηκφιπλζεο ησλ πξντφλησλ
3. Με ηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ησλ πξντφλησλ ή ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ
4. Με χπαξμε κεηξψνπ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (Μ.Φ.Α.)
5. Με νξζή ελεκέξσζε ηνπ Μ.Φ.Α. σο πξνο ηα ρνξεγνχκελα ζθεπάζκαηα θαη ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο
6. Υξήζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ρσξίο λφκηκε ζπληαγή ή ρσξίο νξζή ηήξεζή ηεο
7. Με ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο αζζελεηψλ απφ ηα λενεηζεξρφκελα ζηελ εθηξνθή δψα
8. Με δηαρσξηζκφο θαξκαθνχρσλ απφ κε θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο
9. Άκειμε δψσλ κε εκπχξεηε δηάξξνηα, καζηίηηδα, έθθξηκα γελ. νδνχ, καζηνχο βξψκηθνπο ή κε πιεγέο
10. Άκειμε δψσλ ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ θάξκαθα θαη δελ παξήιζε ν ρξφλνο αλακνλήο καδί κε ηα άιια
11. Παξαγσγή αγειαδηλνχ γάιαθηνο απφ εθκεηάιιεπζε κε απαιιαγκέλε θπκαηίσζεο
12. Παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο απφ εθηξνθή κε απαιιαγκέλε ή αλεκβνιίαζηε γηα βξνπθέιισζε
13. Με έιεγρνο αηγψλ γηα θπκαηίσζε ζε πεξίπησζε πνπ ζπζηεγάδνληαη κε βννεηδή
14. Με δηαρσξηζκφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο γάιαθηνο απφ ην ρψξν δηαβίσζεο ησλ δψσλ
15. Με απνζήθεπζε ηνπ γάιαθηνο ζηνπο 8 C, ή ζηνπο 6 C αλ δελ εηζθνκίδεηαη θαζεκεξηλά
16. Καθή ιεηηνπξγηθή ή πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ή εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο γάιαθηνο
17. Με νξζή απνζήθεπζε απγψλ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ρνίξσλ (ΠΓ 84/95)
18. Με χπαξμε κεηξψνπ ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο
19. Με νξζή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ησλ δψσλ
20. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ηνπ κεηξψνπ
21. Με χπαξμε απνζέκαηνο ελσηίσλ γηα ηε ζήκαλζε ησλ εμεξρφκελσλ δψσλ
22. Με νξζή θαηαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ απνζέκαηνο ελσηίσλ ζην κεηξψν
23. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ έγθξηζεο θαη αγνξάο ελσηίσλ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή βννεηδψλ (Καλ. 1760/2000)
24. Με χπαξμε αίηεζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
25. Με χπαξμε κεηξψνπ εθκεηάιιεπζεο
26. Με ππνβνιή παξαγγειίαο ελσηίσλ
27. Με έγθαηξε ππνβνιή παξαγγειίαο ελσηίσλ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή αηγνπξνβάησλ (Καλ. 21/2004)
28. Με χπαξμε κεηξψνπ αηγνπξνβαηνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο
29. Με χπαξμε απνζέκαηνο ελσηίσλ
30. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ έγθξηζεο θαη αγνξάο ελσηίσλ
31. Με πξαγκαηνπνίεζε απνγξαθήο δσηθνχ θεθαιαίνπ
32. Με εκπξφζεζκε δήισζε απνηειεζκάησλ απνγξαθήο
33. Μεηαθίλεζε δψσλ ρσξίο νξζή ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε νξκνλψλ, ζπξενζηαηηθψλ, β-αγσληζηψλ (ΠΓ 259/98)
34. Γηαπηζηψζεθε θαηνρή ή ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νξκνλψλ, ζπξενζηαηηθψλ ή β-αγσληζηψλ

ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαδνηηθέο ζπνγγψδεηο εγθεθαινπάζεηεο (Μ..Δ.) (Καλ. 911/2001)
35. Γηαηξνθή παξαγσγηθψλ δψσλ κε απαγνξεπκέλεο πξσηεΐλεο ζειαζηηθψλ
36. Με άκεζε θνηλνπνίεζε ή κε ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζε ππφλνηα ή θξνχζκα Μ..Δ.
37. Με δήισζε ζηηο αξρέο ζαλάηνπ βννεηδνχο άλσ ησλ 24 κελψλ ή πξνβάηνπ άλσ ησλ 12 κελψλ
38. Γηαθίλεζε δψλησλ δψσλ, ζπέξκαηνο, σαξίσλ ή εκβξχσλ ρσξίο ηήξεζε θαλφλσλ πξφιεςεο Μ..Δ.
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλνπνίεζε αζζελεηψλ ησλ δψσλ (ΠΓ 36/87, ΠΓ 138/95, ΠΓ 33/03)
39. Με θνηλνπνίεζε ή κε ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζε ππφλνηα ή θξνχζκα θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
40. Με θνηλνπνίεζε ή κε ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζε ππφλνηα ή θξνχζκα αθζψδνπο ππξεηνχ
41. Με θνηλνπνίεζε ή κε ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζε ππφλνηα ή θξνχζκα ινηπψλ λφζσλ (παλψινπο
ησλ βννεηδψλ, παλψινπο ησλ κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ, θπζαιηδψδνπο λφζνπ ησλ ρνίξσλ, επηδσνηηθήο
αηκνξξαγηθήο λφζνπ ησλ ειαθηψλ, επινγηάο ησλ αηγνπξνβάησλ, θπζαιηδψδνπο ζηνκαηίηηδαο,
πνιηνεγθεθαιίηηδαο ηνπ ρνίξνπ, νδψδνπο δεξκαηίηηδαο θαη λφζνπ ηεο θνηιάδαο ηνπ RIFT)
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ κφζρσλ (ΠΓ 179/98)
42. Με ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαζηάζεσλ θισβψλ αλά θαηεγνξία κφζρνπ (άξ. 3)
43. Αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ, δηαζηάζεσλ ή δαπέδσλ ζηαπιηθήο εγθ/ζεο (§1,7,10 Παξαξηήκαηνο)
44. Αθαηαιιειφηεηα ειεθηξηθνχ ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (§2,4 Παξαξηήκαηνο)
45. Καθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ, αεξηζκνχ, πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο, πγηεηλήο (§3,5,9 Παξαξηήκαηνο)
46. Διιηπήο επηζεψξεζε θαη πεξίζαιςε ή αληηθαλνληθή πξφζδεζε ησλ κφζρσλ (§6,8 Παξαξηήκαηνο)
47. Με νξζή παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ (§11-15 Παξαξηήκαηνο)
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ρνίξσλ (ΠΓ 215/03)
48. Με ηήξεζε ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ ρψξσλ (§1,4 άξ. 3 θαη §Α θεθ. ΗΗ Παξαξηήκαηνο)
49. Με ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ δαπέδσλ (§2 άξ. 3 θαη §5 θεθ. Η Παξαξηήκαηνο)
50. Αληηθαλνληθή πξφζδεζε ή παξάιεηςε απαηηνχκελνπ αηνκηθνχ πεξηνξηζκνχ (§3,8 άξ. 3)
51. Απνπζία πιηθνχ απαζρφιεζεο – θσιηάο (§5 άξ. 3, §4 θεθ. Η θαη §Β3 θεθ. ΗΗ Παξαξηήκαηνο)
52. Με νξζή παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ (§6,7 άξ. 3 θαη §6,7 θεθ. Η Παξαξηήκαηνο)
53. Καθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ή ζνξχβνπ (§1,2 θεθ. Η Παξαξηήκαηνο)
54. Αληηθαλνληθέο επεκβάζεηο ή ρξήζε εξεκηζηηθψλ (§8 θεθ. Η θαη §Γ4 θεθ. ΗΗ Παξαξηήκαηνο)
55. Γηαξξχζκηζε ρψξσλ αθαηάιιειε γηα αλάγθεο ρνίξσλ (§3α-β θεθ. Η θαη §Β4-5,Γ1-2 θεθ. ΗΗ Παξ/ηνο)
56. Αθαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο (§3γ θεθ. Η θαη §Β1-2,Γ3,Γ1-3 θεθ.ΗΗ Π/ηνο)
ΠΑΡΑΒΑΔΗ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο άιισλ εηδψλ δψσλ (ΠΓ 374/01)
57. Αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ, επηζεσξήζεσλ ή ηήξεζεο κεηξψσλ (§1-6 Παξ/ηνο Η ΠΓ 374/01)
58. Διιηπήο ειεπζεξία θίλεζεο ζηαπιηζκέλσλ ή ειιηπήο πξνζηαζία αγειαίσλ δψσλ (§7,12 Παξ/ηνο Η)
59. Αθαηαιιειφηεηα ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (§8-11,13 Παξ/ηνο Η)
60. Με νξζή ρνξήγεζε ηξνθήο, λεξνχ ή άιισλ νπζηψλ (§14-18 Παξ/ηνο Η)
61. Αληηθαλνληθνί αθξσηεξηαζκνί ή βιαπηηθέο κέζνδνη εθηξνθήο (§19-21 Παξ/ηνο Η)

Βννεηδή
Αηγνπξφβαηα
Υνίξνη
Ηππνεηδή

ΠΗΝΑΚΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΧΝ ΝΟΜΟΤ ………………… ΠΟΤ ΘΑ ΔΛΔΓΥΘΟΤΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2010
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