Απουσία φυτοκάλυψης σε αροτραίες εκτάσεις με κλίση > 10% κατά την περίοδο των βροχών
Μη άροση κατά τις ισοϋψείς ή άρδευση με κατάκλιση σε αγροτεμάχια με κλίση > 10%
Καταστροφή αναβαθμίδων, ξερολιθιών, αναχωμάτων ή φυσικών πρανών στα όρια αγροτεμαχίων
Μη καλ/γεια ψυχανθών στο 20% των αροτρ. εκτάσεων για <3 διαφορ/κές καλ. ομάδες (ήσσονος;)
Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιά – κλαδέματα)
Μηχανική κατεργασία παγωμένου ή πλημμυρισμένου εδάφους
Μη τήρηση ελάχιστης (0,2 ΜΜΖ/ha) πυκνότητας βόσκησης
Μη τήρηση μέγιστης (3 ΜΜΖ/ha) πυκνότητας βόσκησης
2
Δ
Άροση μόνιμων βοσκοτόπων
3 Μη διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου (φυτοφράκτες – υδατοσυλλογές – δενδροστοιχίες)
4 Επέκταση ανεπιθύμητης βλάστησης – Κακή κατάσταση αγροτεμαχίου
1 Μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση
Ε
2 Μη ύπαρξη ακαλ. περιθωρίου ή χρήση αζωτ. λιπασμάτων <2μ (6μ σε >8%κλίση) από υδ. όγκους
Μη ενσωμάτωση κοκκωδών αγροχημικών στο έδαφος
1
Καταστροφή αυτοφυούς βλάστησης στα όρια αγροτεμαχίων με υδάτινους αποδέκτες ή δρόμους
Μη τήρηση όρων εφαρμογής λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Έκπλυση ψεκαστικών σε απόσταση < 30 m από γεώτρηση, τάφρο ή υδατοσυλλογή
2 Καθαρισμός βλάστησης αρδευτικών δικτύων με ακατάλληλα σκευάσματα ή χωρίς έγκριση
Μη καθορισμός χώρου συγκέντρωσης αποριμμάτων – μη αποκομιδή συσκευασιών αγροχημικών
Μη διατήρηση εγκαταστάσεων σε καλή κατάσταση για την αποφυγή διαρροής ρυπαντών
3 Χρήση λυματολάσπης χωρίς άδεια ή χωρίς τήρηση των όρων της άδειας
4 Διάθεση υγρών αποβλήτων ή οργανικής κοπριάς σε εδάφη με κλίση >8%
Μη ορθή διαχείριση στερεών και υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων
Μη τήρηση ανώτατου ορίου προσθήκης αζώτου (17 κιλά/στρέμμα) από κοπριά στο έδαφος
Σ
Τ
Μη τήρηση ελάχιστων αποστάσεων από υδάτινα στοιχεία για την εφαρμογή υγρών αποβλήτων
ε/ζ Μη τήρηση προγραμμάτων δράσης κατά της νιτρορύπανσης εντός ευπρόσβλητων ζωνών (ε/ζ)
5 Μη τήρηση διαχειριστικών σχεδίων ή μέτρων περιοχών Δικτύου Φύση 2000 (Natura)
Κοπή, εκρίζωση, καταστροφή ή διακίνηση φυτών των ειδών του Παρ. 4 της ΚΥΑ 33318/98
Καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
Καλλιέργεια ξενικών προς την περιοχή ειδών χωρίς σχετική άδεια
Ρύπανση από συγκέντρωση κοπριάς
Βόσκηση νησίδων φυσικής βλάστησης κατά την περίοδο 1η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου
Μη απαγόρευση θήρας σε συγκεκριμένες καλλιέργειες
Μη διατήρηση φυσικών υδατοσυλλογών
Θερισμός από το εξωτερικό προς το κέντρο του αγροτεμαχίου
Μη ορθή αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Ακαταλληλότητα ή μη συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών
Ζ 4
Απουσία προστατευτικών μέσων (μάσκα, φόρμα, γάντια, μπότες) ενώ γίνεται χρήση φυτοπρ/κών
Άγνοια ή μη ορθή εφαρμογή οδηγιών χρήσης ευρεθέντων ή καταγραφέντων φυτοπρ/κών
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις απαιτήσεις περί Ασφάλειας Τροφίμων (τομέας Ζ, απαίτηση 6)
1. Μη συνεργασία με τις αρχές σε περίπτωση διαπίστωσης ή υπόνοιας διατροφικού κινδύνου
2. Αποθήκευση αποβλήτων κατά τρόπο που δημιουργεί κίνδυνο επιμόλυνσης των προϊόντων
3. Μη ύπαρξη μητρώου εισροών – εκροών (Μ.Ε.Ε.)
4. Μη ορθή ενημέρωση του Μ.Ε.Ε. για τα εισερχόμενα γεωργικά εφόδια ή τα εξερχόμενα προϊόντα
5. Μη τήρηση των αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων των προϊόντων ή των εκτρεφόμενων ζώων
Εκτρέφονται ζώα; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε την ύπαρξη των παραβάσεων 6-9:
6. Μη ύπαρξη μητρώου φαρμακευτικής αγωγής (Μ.Φ.Α.) (ήσσονος για μη κατοχή ή χρήση φαρμάκων)
7. Μη ορθή ενημέρωση του Μ.Φ.Α. ως προς τα χορηγούμενα σκευάσματα και τους χρόνους αναμονής
8. Χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων χωρίς νόμιμη συνταγή ή χωρίς ορθή τήρησή της
9. Μη λήψη μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από τα νεοεισερχόμενα στην εκτροφή ζώα
Χρησιμοποιούνται ζωοτροφές; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε την ύπαρξη των παραβάσεων 10-15:
10. Μη ορθή ενημέρωση μητρώου εισροών – εκροών ως προς τις χορηγούμενες ζωοτροφές
11. Μη χρήση των πρόσθετων ζωοτροφών σύμφωνα με τις οδηγίες ή μη καταγραφή τους στο Μ.Ε.Ε.
12. Μη τήρηση παραστατικών εισερχόμενων ζωοτροφών και προσθέτων τους.
13. Μη τήρηση σχετικών πιστοποιητικών εφ’ όσον χορηγούνται γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές
14. Μη διαχωρισμός ζωοτροφών ανάλογα με το είδος ζώου για το οποίο προορίζονται
15. Μη διαχωρισμός φαρμακούχων από μη φαρμακούχες ζωοτροφές
Παράγονται ζωοτροφές; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε την ύπαρξη των παραβάσεων 16-17:
16. Μη καταγραφή στο Μ.Ε.Ε. των χρησιμοποιούμενων φυτοπρ/κών ή μη τήρηση παραστατικών τους
17. Μη καταγραφή στο Μ.Ε.Ε. των ποσοτήτων και των αποδεκτών των ζωοτροφών που εξήλθαν
επικρ.

περ. Natura

επικρ.

1
Α 2
3
1
Β
2
Γ 1
1

σοβ/τα

έκταση
χωρ. απ.
εντός εκ.
εκτός εκ.

/

μικρή
μέτρια
μεγάλη

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
που αφορούν την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (Κ.Γ.Π.Κ.),
τις απαιτήσεις του Τομέα «Περιβάλλον» και τις απαιτήσεις περί φυτοπροστατευτικών
του Τομέα «Δημόσια Υγεία, Υγεία των Ζώων και των Φυτών»

διαπίστωση
α/α περιγρ.
πρόθεση
μονιμότητα

τομέας
απαίτηση
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ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ελεγχόμενος
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Α.Φ.Μ.:
Αντιπρόσωπος Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Α.Δ.Τ.:
Νομός:
Τ./Δ. Κοινότητα :
Υπήρξε προειδοποίηση; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Ημ/νία πρ/σης:
/
/
Επίπεδο ελέγχου: Αβάθμιος( ) Ββάθμιος( ) Ειδικός( ) ΟΠΕΚΕΠΕ – Π.Δ.:
Ημ. ελέγχου: έναρξη
/ λήξη
/

σοβ/τα

έκταση

μικ.
μέτ.
μεγ.

χ.α.
εντ.
εκτ.

(συνέχεια)

διαπίσ.
α/α
πρόθ.
μονιμ.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις απαιτήσεις περί Ασφάλειας Τροφίμων (τομέας Ζ, απαίτηση 6)

Παράγεται γάλα; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε την ύπαρξη των παραβάσεων 18-25
18. Άμελξη ζώων με εμπύρετη διάρροια, μαστίτιδα, έκκριμα γεν. οδού, μαστούς βρώμικους ή με πληγές
19. Άμελξη ζώων στα οποία χορηγήθηκαν φάρμακα και δεν παρήλθε ο χρόνος αναμονής μαζί με τα άλλα
20. Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από εκμετάλλευση μη απαλλαγμένη φυματίωσης
21. Παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος από εκτροφή μη απαλλαγμένη ή ανεμβολίαστη για βρουκέλλωση
22. Μη έλεγχος αιγών για φυματίωση σε περίπτωση που συστεγάζονται με βοοειδή
23. Μη διαχωρισμός του χώρου παραγωγής γάλακτος από το χώρο διαβίωσης των ζώων
24. Μη αποθήκευση του γάλακτος στους 8 C, ή στους 6 C αν δεν εισκομίζεται καθημερινά
25. Κακή λειτουργική ή υγειονομική κατάσταση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος
26. Παράγονται αυγά; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, διαπιστώνετε μη ορθή αποθήκευσή τους;
Λοιπές διαπιστώσεις:
Άρνηση ελέγχου ( )
Μη προσέλευση μετά από ειδοποίηση ( ) Παρεμπόδιση ή μη διευκόλυνση μετάβασης και επιθεώρησης ( )
Απειλή ή χρήση βίας ( )
Μη επίδειξη μητρώων ή αρχείων και παρ/κών ή εγγράφων ( )
Μη συγκέντρωση ή συγκράτηση των ζώων ( )
Κωδικοί ελεγχθέντων αγροτεμαχίων (κατ’ ελάχιστο 50%):

Περιγραφή παραβάσεων:
α/α 1
Κωδ. αγρ/χίων ή σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α 2

Κωδ. αγρ/χίων ή σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α 3

Κωδ. αγρ/χίων ή σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α 4

Κωδ. αγρ/χίων ή σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

Παρατηρήσεις ελεγκτών - παραπομπές:
Παρατηρήσεις γεωργού ή αντιπροσώπου:
Οι ελεγκτές

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τα αποτελέσματα του ελέγχου,
τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13 και τη
δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών
από τον έλεγχο, στην υπηρεσία που τον διενήργησε.
Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του

Υπογραφές:
Ονοματ/μα:
σελ. 2

Παρελήφθη
αντίγραφο.
Ο γεωργός ή
ο αντιπρόσωπός του

σοβ/τα

έκταση

μικρή
μέτρια
μεγάλη

χωρ. απ.
εντός εκ.
εκτός εκ.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τη σήμανση και καταγραφή χοίρων (τομέας Ζ, απαίτηση 1)
Εκτρέφονται χοίροι στην εκμετάλλευση; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε τα σημεία 1-7:
1. Μη ύπαρξη μητρώου χοιροτροφικής εκμετάλλευσης
2. Μη ορθή ενημέρωση του μητρώου ως προς τις μεταβολές των ζώων
3. Μη ύπαρξη δικαιολογητικών που να υποστηρίζουν τις μεταβολές του μητρώου
4. Καταμετρηθέντα ζώα: ….… Αναγραφόμενα στο μητρώο …….  Ασυμφωνία καταμ/ντων με μητρώο
5. Μη ύπαρξη αποθέματος ενωτίων για τη σήμανση των εξερχόμενων ζώων
6. Μη ορθή καταχώρηση της διαχείρισης του αποθέματος ενωτίων στο μητρώο
7. Μη ύπαρξη δικαιολογητικών έγκρισης και αγοράς ενωτίων
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τη σήμανση και καταγραφή αιγοπροβάτων (τομέας Ζ, απαίτηση 3)
Εκτρέφονται αιγοπρόβατα στην εκμετάλλευση; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε τα σημεία 8-18:
8. Μη ύπαρξη μητρώου αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης
9. Μη ορθή ενημέρωση του μητρώου ως προς τις μεταβολές των ζώων
10. Μη ύπαρξη δικαιολογητικών που να υποστηρίζουν τις μεταβολές του μητρώου
11. Καταμετρηθέντα ζώα: ….… Αναγραφόμενα στο μητρώο …….  Ασυμφωνία κατ/ντων με μητρώο
12. Ζώα > 6 μηνών γεν/θέντα μετά τις 31.12.2009 χωρίς ηλ/κή σήμανση:… Απουσία ηλ/κής σήμανσης
13. Ζώα > 6 μηνών με μόνο ένα μέσο σήμανσης: ……  Απουσία 2ης σήμανσης (ήσσονος για <20%)
14. Ζώα γεν/ντα μέχρι 31.12.2009 χωρίς ενώτια ή ηλ/κή σήμανση:…….  Ύπαρξη ζώων χωρίς σήμανση
15. Μη ύπαρξη δικαιολογητικών έγκρισης και αγοράς μέσων σήμανσης
16. Μη πραγματοποίηση απογραφής ζωικού κεφαλαίου
17. Μη εμπρόθεσμη δήλωση αποτελεσμάτων απογραφής
18. Μετακίνηση ζώων χωρίς ορθή τήρηση υγειονομικών πιστοποιητικών
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τη χρήση ορμονών, θυρεοστατικών, β-αγωνιστών (τομέας Ζ, απαίτηση 5)
19. Διαπιστώθηκε κατοχή ή χρήση απαγορευμένων ορμονών, θυρεοστατικών ή β-αγωνιστών
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις μεταδ. σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (Μ.Σ.Ε.) (τομέας Ζ, απαίτηση 7)
Εκτρέφονται μηρυκαστικά στην εκμετάλλευση; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε τα σημεία 20-23:
20. Διατροφή παραγωγικών ζώων με απαγορευμένες πρωτεΐνες θηλαστικών
21. Μη άμεση κοινοποίηση ή μη τήρηση υγειονομικών μέτρων σε υπόνοια ή κρούσμα Μ.Σ.Ε.
22. Μη δήλωση στις αρχές θανάτου βοοειδούς άνω των 24 μηνών ή προβάτου άνω των 12 μηνών
23. Διακίνηση ζώντων ζώων, σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων χωρίς τήρηση κανόνων πρόληψης Μ.Σ.Ε.
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων (τομέας Η, απαιτ. 1: 24, 2: 25, 3: 26)
24. Μη κοινοποίηση ή μη τήρηση υγειονομικών μέτρων σε υπόνοια ή κρούσμα καταρροϊκού πυρετού
25. Μη κοινοποίηση ή μη τήρηση υγειονομικών μέτρων σε υπόνοια ή κρούσμα αφθώδους πυρετού
26. Μη κοιν/ση ή μη τήρηση υγ/κών μέτρων σε υπόνοια ή κρούσμα λοιπών νόσων §2άρ.8ΚΥΑ262385/10
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων (τομ. Θ απ. 1: 27-32, 2: 33-41, 3: 42-46)
Εκτρέφονται στην εκμ/ση μόσχοι; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε τα σημεία 27-32 (εγκύκ.: Α.VΙΙ.54)
27. Μη τήρηση των απαιτούμενων διαστάσεων κλωβών ανά κατηγορία μόσχου (άρ. 3 ΠΔ 179/98)
28. Ακαταλληλότητα υλικών, διαστάσεων ή δαπέδων σταυλικής εγκ/σης (§1,7,10 Παρ/τος ΠΔ 179/98)
29. Ακαταλληλότητα ηλεκτρικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού (§2,4 Παρ/τος ΠΔ 179/98)
30. Κακές συνθήκες φωτισμού, αερισμού, υγρασίας, θερμοκρασίας, υγιεινής (§3,5,9 Παρ/τος ΠΔ 179/98)
31. Ελλιπής επιθεώρηση και περίθαλψη ή αντικανονική πρόσδεση των μόσχων (§6,8 Παρ/τος ΠΔ 179/98)
32. Μη ορθή παροχή τροφής και νερού (§11-15 Παρ/τος ΠΔ 179/98)
Εκτρέφονται στην εκμ/ση χοίροι; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε τα σημεία 33- 41 (εγκύκ.: Α.VΙΙ.55)
33. Μη τήρηση ελάχιστων διαστάσεων χώρων (§1,4 άρ. 3 και §Α κεφ. ΙΙ Παρ/τος ΠΔ 215/03)
34. Μη τήρηση προδιαγραφών δαπέδων (§2 άρ. 3 και §5 κεφ. Ι Παρ/τος ΠΔ 215/03)
35. Αντικανονική πρόσδεση ή παράλειψη απαιτούμενου ατομικού περιορισμού (§3,8 άρ. 3 ΠΔ 215/03)
36. Απουσία υλικού απασχόλησης – φωλιάς (§5 άρ. 3, §4 κεφ. Ι και §Β3 κεφ. ΙΙ Παρ/τος ΠΔ 215/03)
37. Μη ορθή παροχή τροφής και νερού (§6,7 άρ. 3 και §6,7 κεφ. Ι Παρ/τος ΠΔ 215/03)
38. Κακές συνθήκες φωτισμού ή θορύβου (§1,2 κεφ. Ι Παρ/τος ΠΔ 215/03)
39. Αντικανονικές επεμβάσεις ή χρήση ηρεμιστικών (§8 κεφ. Ι και §Δ4 κεφ. ΙΙ Παρ/τος ΠΔ 215/03)
40. Διαρρύθμιση χώρων ακατάλληλη για ανάγκες χοίρων (§3α-β κεφ. Ι και §Β4-5,Γ1-2 κεφ. ΙΙ Παρ/τος)
41. Ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και κοινωνικοποίησης (§3γ κεφ. Ι και §Β1-2,Γ3,Δ1-3 κεφ.ΙΙ Π/τος)
Εκτρέφονται άλλα είδη ζώων; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε τα σημεία 42 - 46 (εγκύκλιος: Α.VΙΙ.56)
42. Ανεπάρκεια προσωπικού, επιθεωρήσεων ή τήρησης μητρώων (§1-6 Παρ/τος Ι ΠΔ 374/01)
43. Ελλιπής ελευθερία κίνησης σταυλισμένων ή ελλιπής προστασία αγελαίων ζώων (§7,12 Παρ/τος Ι)
44. Ακαταλληλότητα σταυλικών εγκαταστάσεων ή μηχανολογικού εξοπλισμού (§8-11,13 Παρ/τος Ι)
45. Μη ορθή χορήγηση τροφής, νερού ή άλλων ουσιών (§14-18 Παρ/τος Ι)
46. Αντικανονικοί ακρωτηριασμοί ή βλαπτικές μέθοδοι εκτροφής (§19-21 Παρ/τος Ι)

διαπίστωση
α/α περιγρ.
πρόθεση
μονιμότητα
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ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΘΥΡΕΟΣΤΑΤΙΚΩΝ, β-ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ - ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ελεγχόμενος
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Α.Φ.Μ.:
Αντιπρόσωπος Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Α.Δ.Τ.:
Νομός:
Τ./Δ. Κοινότητα:
Υπήρξε προειδοποίηση; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Ημ/νία πρ/σης:
/
/
Επίπεδο ελέγχου: Αβάθμιος( ) Ββάθμιος( ) Ειδικός( ) ΟΠΕΚΕΠΕ – Π.Δ.:
Ημ. ελέγχου: έναρξη
/ λήξη
/
/

εκτ.

εντ.

έκταση
χ.α.

μέτ.
μεγ.

σοβ/τα
μικ.

διαπίσ.
α/α
πρόθ.
μονιμ.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τη σήμανση και καταγραφή βοοειδών (τομέας Ζ, απαίτηση 2)
Εκτρέφονται βοοειδή στην εκμετάλλευση; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ναι, ελέγξτε τα σημεία 47-59:

47. Μη υποβολή δήλωσης έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης
48. Μη ύπαρξη Χειρόγραφου Μητρώου Εκμετάλλευσης (Χ.Μ.Ε.)
49. Μη τήρηση αρχείου εγγράφων για τις κινήσεις των ζώων
50. Μη ύπαρξη δικαιολογητικών έγκρισης και αγοράς ενωτίων
51. Μη ύπαρξη αποθέματος ενωτίων
52. Αντικατάσταση ενωτίων χωρίς έγκριση και καταγραφή τους στο μητρώο - παραποίηση σήμανσης
53. Αριθμός ζώων με ένα ενώτιο: …….  Ύπαρξη ζώων με ένα ενώτιο (ήσσονος για <20%)
54. Αριθμός ζώων χωρίς κανένα ενώτιο: …….  Ύπαρξη ζώων χωρίς ενώτια
55. Αριθμός ζώων χωρίς διαβατήριο: …….  Ύπαρξη ζώων χωρίς διαβατήριο
56. Αριθμός ακαταχώρητων ζώων στην Κτην. Βάση Δεδ/νων (Κ.Β.Δ.): ……. Μη δήλωση μεταβολών
57. Αριθμός ζώων καταχωρημένων στην Κ.Β.Δ. που απουσιάζουν: …….  Μη δήλωση μεταβολών
58. Αριθμός ακαταχώρητων ζώων στο Χ.Μ.Ε.: ……. Μη τήρηση μητρώου
59. Αριθμός ζώων μη διαγραφέντων από το Χ.Μ.Ε. που απουσιάζουν: …….  Μη τήρηση μητρώου
Λοιπές διαπιστώσεις:
Άρνηση ελέγχου ( )
Μη προσέλευση μετά από ειδοποίηση ( ) Παρεμπόδιση ή μη διευκόλυνση μετάβασης και επιθεώρησης ( )
Απειλή ή χρήση βίας ( )
Μη επίδειξη μητρώων ή αρχείων και παρ/κών ή εγγράφων ( )
Μη συγκέντρωση ή συγκράτηση των ζώων ( )
Περιγραφή παραβάσεων:
α/α 1
Κωδ. σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:
Ήσσονος σημασίας ( )
Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α 2

Κωδ. σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α 3

Κωδ. σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α 4

Κωδ. σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

Παρατηρήσεις ελεγκτών - παραπομπές:
Παρατηρήσεις γεωργού ή αντιπροσώπου:
Οι ελεγκτές

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τα αποτελέσματα του ελέγχου,
τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13 και τη
δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών
από τον έλεγχο, στην υπηρεσία που τον διενήργησε.
Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του

Υπογραφές:
Ονοματ/μα:
σελ. 2

Παρελήφθη
αντίγραφο.
Ο γεωργός ή
ο αντιπρόσωπός του

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ …..
Ελεγχόμενος

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Συνέχεια περιγραφής παραβάσεων:
α/α
Κωδ. αγρ/χίων ή σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Α.Φ.Μ.:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α

Κωδ. αγρ/χίων ή σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α

Κωδ. αγρ/χίων ή σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

α/α

Κωδ. αγρ/χίων ή σταυλ. εγκ. διαπίστωσης:

Ήσσονος σημασίας ( )

Περιγραφή:

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ως τις 15.5.13:

Παρατηρήσεις ελεγκτών - παραπομπές:

Παρατηρήσεις γεωργού ή αντιπροσώπου:

Οι ελεγκτές

Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του

Μονογραφές:
σελ. …

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ

XΩΡΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΜΙΚΡΗ

ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ



1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ
2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

1. ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Γ. ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
4. ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Ε. ΥΔΑΤΑ



ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
EΙΝΑΙ ΗΣΣΟΝΟΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΟΜΕΑΣ

Α. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΕΚΤΟΣ
ΕΚΜ/ΣΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΝΟΜΟΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΚΩΔ. ΑΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ:  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ:

ΕΝΤΟΣ
ΕΚΜ/ΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ
ΠΡΟΘΕΣΗ

ΑΦΜ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΠΕΚΕΠΕ – Π.Δ.:

1. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
2. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΘΕΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
3. ΧΡΗΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ
4. ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ
5. ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ – ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

1. ΧΟΙΡΟΙ
2. ΒΟΟΕΙΔΗ
3. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
4. ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
5. ΧΡΗΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΘΥΡΕΟΣΤΑΤΙΚΩΝ β-ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7. ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

Η. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

1. ΑΦΘΩΔΗΣ
2. ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ
3. ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΣΟΙ

Θ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ

1. ΜΟΣΧΟΙ
2. ΧΟΙΡΟΙ
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΡΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΗΤΡΩΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.

2.



ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Ή ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΑΠΕΙΛΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

3.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ …

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια …
Περιφερειακή Ενότητα …
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Αρ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 13 της Κ.Υ.Α. 262385/21.4.10, παρακαλούμε όπως
μας ενημερώσετε για την ενδεχόμενη τέλεση μετά την 1.1.2012, των παραβάσεων που
περιλαμβάνονται στο συνημμένο κατάλογο, από τους κτηνοτρόφους της περιοχής
αρμοδιότητάς σας που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, οι οποίοι δήλωσαν στην
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2012, την κατοχή ζώων των ειδών που σημειώνονται στις
αντίστοιχες στήλες του πίνακα και πρόκειται να ελεγχθούν από την υπηρεσία μας για την
τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Οι παραβάσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
θα πρέπει να σημειώνονται με τον αύξοντα αριθμό τους στον πίνακα και να ακολουθεί μία
σύντομη περιγραφή τους. Σε περίπτωση που είναι σε γνώση της υπηρεσίας σας ότι κάποιος
από τους κτηνοτρόφους του πίνακα, εκτρέφει ζώα είδους που δεν είναι σημειωμένο,
παρακαλούμε όπως το σημειώσετε στον πίνακα, αναγράφοντας στην στήλη «Περιγραφή –
παρατηρήσεις» την τοποθεσία της σταυλικής εγκατάστασης όπου εκτρέφονται τα ζώα του μη
σημειωμένου είδους.
Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από
την υπηρεσία σας για τη σήμανση και καταγραφή αιγοπροβάτων και βοοειδών,
κοινοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων για την επιβολή
κυρώσεων, κατά συνέπεια δεν χρειάζεται η κοινοποίηση στην υπηρεσία μας των συνολικών
αποτελεσμάτων τους, παρά μόνο της ενδεχόμενης διαπίστωσης στις εκμεταλλεύσεις των
κτηνοτρόφων του πίνακα, των παραβάσεων 24 – 32 του καταλόγου.
Τέλος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής
αρμοδιότητάς σας, για την ανάγκη συνεργασίας με τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τήρησης
του απορρήτου ως προς τα στοιχεία των κτηνοτρόφων που περιλαμβάνονται στον πίνακα. Σας
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε
περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Συνημμένα: 1. Κατάλογος παραβάσεων
2. Πίνακας κτηνοτρόφων

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις απαιτήσεις περί Ασφάλειας Τροφίμων (Καν. 178/2002)
1. Μη συνεργασία με τις αρχές σε περίπτωση διαπίστωσης ή υπόνοιας διατροφικού κινδύνου
2. Αποθήκευση αποβλήτων κατά τρόπο που δημιουργεί κίνδυνο επιμόλυνσης των προϊόντων
3. Μη τήρηση των αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων των προϊόντων ή των εκτρεφόμενων ζώων
4. Μη ύπαρξη μητρώου φαρμακευτικής αγωγής (Μ.Φ.Α.)
5. Μη ορθή ενημέρωση του Μ.Φ.Α. ως προς τα χορηγούμενα σκευάσματα και τους χρόνους αναμονής
6. Χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων χωρίς νόμιμη συνταγή ή χωρίς ορθή τήρησή της
7. Μη λήψη μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από τα νεοεισερχόμενα στην εκτροφή ζώα
8. Μη διαχωρισμός φαρμακούχων από μη φαρμακούχες ζωοτροφές
9. Άμελξη ζώων με εμπύρετη διάρροια, μαστίτιδα, έκκριμα γεν. οδού, μαστούς βρώμικους ή με πληγές
10. Άμελξη ζώων στα οποία χορηγήθηκαν φάρμακα και δεν παρήλθε ο χρόνος αναμονής μαζί με τα άλλα
11. Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από εκμετάλλευση μη απαλλαγμένη φυματίωσης
12. Παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος από εκτροφή μη απαλλαγμένη ή ανεμβολίαστη για βρουκέλλωση
13. Μη έλεγχος αιγών για φυματίωση σε περίπτωση που συστεγάζονται με βοοειδή
14. Μη διαχωρισμός του χώρου παραγωγής γάλακτος από το χώρο διαβίωσης των ζώων
15. Μη αποθήκευση του γάλακτος στους 8 C, ή στους 6 C αν δεν εισκομίζεται καθημερινά
16. Κακή λειτουργική ή υγειονομική κατάσταση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος
17. Μη ορθή αποθήκευση αυγών
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τη σήμανση και καταγραφή χοίρων (ΠΔ 84/95)
18. Μη ύπαρξη μητρώου χοιροτροφικής εκμετάλλευσης
19. Μη ορθή ενημέρωση του μητρώου ως προς τις μεταβολές των ζώων
20. Μη ύπαρξη δικαιολογητικών που να υποστηρίζουν τις μεταβολές του μητρώου
21. Μη ύπαρξη αποθέματος ενωτίων για τη σήμανση των εξερχόμενων ζώων
22. Μη ορθή καταχώρηση της διαχείρισης του αποθέματος ενωτίων στο μητρώο
23. Μη ύπαρξη δικαιολογητικών έγκρισης και αγοράς ενωτίων
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τη σήμανση και καταγραφή βοοειδών (Καν. 1760/2000)
24. Μη ύπαρξη αίτησης έναρξης λειτουργίας
25. Μη ύπαρξη μητρώου εκμετάλλευσης
26. Μη υποβολή παραγγελίας ενωτίων
27. Μη έγκαιρη υποβολή παραγγελίας ενωτίων
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τη σήμανση και καταγραφή αιγοπροβάτων (Καν. 21/2004)
28. Μη ύπαρξη μητρώου αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης
29. Μη ύπαρξη δικαιολογητικών έγκρισης και αγοράς μέσων σήμανσης
30. Μη πραγματοποίηση απογραφής ζωικού κεφαλαίου
31. Μη εμπρόθεσμη δήλωση αποτελεσμάτων απογραφής
32. Μετακίνηση ζώων χωρίς ορθή τήρηση υγειονομικών πιστοποιητικών
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τη χρήση ορμονών, θυρεοστατικών, β-αγωνιστών (ΠΔ 259/98)
33. Διαπιστώθηκε κατοχή ή χρήση απαγορευμένων ορμονών, θυρεοστατικών ή β-αγωνιστών

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (Μ.Σ.Ε.) (Καν. 911/2001)
34. Διατροφή παραγωγικών ζώων με απαγορευμένες πρωτεΐνες θηλαστικών
35. Μη άμεση κοινοποίηση ή μη τήρηση υγειονομικών μέτρων σε υπόνοια ή κρούσμα Μ.Σ.Ε.
36. Μη δήλωση στις αρχές θανάτου βοοειδούς άνω των 24 μηνών ή προβάτου άνω των 12 μηνών
37. Διακίνηση ζώντων ζώων, σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων χωρίς τήρηση κανόνων πρόληψης Μ.Σ.Ε.
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων (ΠΔ 36/87, ΠΔ 138/95, ΠΔ 33/03)
38. Μη κοινοποίηση ή μη τήρηση υγειονομικών μέτρων σε υπόνοια ή κρούσμα καταρροϊκού πυρετού
39. Μη κοινοποίηση ή μη τήρηση υγειονομικών μέτρων σε υπόνοια ή κρούσμα αφθώδους πυρετού
40. Μη κοινοποίηση ή μη τήρηση υγειονομικών μέτρων σε υπόνοια ή κρούσμα λοιπών νόσων (πανώλους
των βοοειδών, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, επιζωοτικής
αιμορραγικής νόσου των ελαφιών, ευλογιάς των αιγοπροβάτων, φυσαλιδώδους στοματίτιδας,
πολιοεγκεφαλίτιδας του χοίρου, οζώδους δερματίτιδας και νόσου της κοιλάδας του RIFT)
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των μόσχων (ΠΔ 179/98)
41. Μη τήρηση των απαιτούμενων διαστάσεων κλωβών ανά κατηγορία μόσχου (άρ. 3)
42. Ακαταλληλότητα υλικών, διαστάσεων ή δαπέδων σταυλικής εγκ/σης (§1,7,10 Παραρτήματος)
43. Ακαταλληλότητα ηλεκτρικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού (§2,4 Παραρτήματος)
44. Κακές συνθήκες φωτισμού, αερισμού, υγρασίας, θερμοκρασίας, υγιεινής (§3,5,9 Παραρτήματος)
45. Ελλιπής επιθεώρηση και περίθαλψη ή αντικανονική πρόσδεση των μόσχων (§6,8 Παραρτήματος)
46. Μη ορθή παροχή τροφής και νερού (§11-15 Παραρτήματος)
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των χοίρων (ΠΔ 215/03)
47. Μη τήρηση ελάχιστων διαστάσεων χώρων (§1,4 άρ. 3 και §Α κεφ. ΙΙ Παραρτήματος)
48. Μη τήρηση προδιαγραφών δαπέδων (§2 άρ. 3 και §5 κεφ. Ι Παραρτήματος)
49. Αντικανονική πρόσδεση ή παράλειψη απαιτούμενου ατομικού περιορισμού (§3,8 άρ. 3)
50. Απουσία υλικού απασχόλησης – φωλιάς (§5 άρ. 3, §4 κεφ. Ι και §Β3 κεφ. ΙΙ Παραρτήματος)
51. Μη ορθή παροχή τροφής και νερού (§6,7 άρ. 3 και §6,7 κεφ. Ι Παραρτήματος)
52. Κακές συνθήκες φωτισμού ή θορύβου (§1,2 κεφ. Ι Παραρτήματος)
53. Αντικανονικές επεμβάσεις ή χρήση ηρεμιστικών (§8 κεφ. Ι και §Δ4 κεφ. ΙΙ Παραρτήματος)
54. Διαρρύθμιση χώρων ακατάλληλη για ανάγκες χοίρων (§3α-β κεφ. Ι και §Β4-5,Γ1-2 κεφ. ΙΙ Παρ/τος)
55. Ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και κοινωνικοποίησης (§3γ κεφ. Ι και §Β1-2,Γ3,Δ1-3 κεφ.ΙΙ Π/τος)
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης άλλων ειδών ζώων (ΠΔ 374/01)
56. Ανεπάρκεια προσωπικού, επιθεωρήσεων ή τήρησης μητρώων (§1-6 Παρ/τος Ι ΠΔ 374/01)
57. Ελλιπής ελευθερία κίνησης σταυλισμένων ή ελλιπής προστασία αγελαίων ζώων (§7,12 Παρ/τος Ι)
58. Ακαταλληλότητα σταυλικών εγκαταστάσεων ή μηχανολογικού εξοπλισμού (§8-11,13 Παρ/τος Ι)
59. Μη ορθή χορήγηση τροφής, νερού ή άλλων ουσιών (§14-18 Παρ/τος Ι)
60. Αντικανονικοί ακρωτηριασμοί ή βλαπτικές μέθοδοι εκτροφής (§19-21 Παρ/τος Ι)

Βοοειδή
Αιγοπρόβατα
Χοίροι
Ιπποειδή
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