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ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
         ΣΕΙΡΑ                Νο                                 ΕΤΟΣ:  

ΚΑΝ. (Ε.Κ.) 834/2007            ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(1) 



ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(2) 

ΔΗΜΟΣ Δ.Δ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

(3) 

  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

(4) 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ 

(5) 
ΦΥΛΗ ΖΩΟΥ 

(6) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΖΩΩΝ 

(7) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΖΩΩΝ 

(8) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

(9) 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

(10) 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΖΩΩΝ 
(11) 

ΠΡΟΪΟΝ 
(12) 

             

             

             

             

             


  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

(1) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ 

(2) 

ΔΗΜΟΣ Δ.Δ.. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

(3) 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 
(4) 

ΕΚΤΑΣΗ 
(5) 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

(6) 

ΞΗΡΙΚΟ – ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ 

«Ι», «Ε», «Κ» 

(7) 

       
(6)        

       

       


Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ Δ.Δ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΦΥΛΗ  ΖΩΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ 

         

         


Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Το Πρόγραμμα Ζωικής Παραγωγής αφορά σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 
 

2. Το Πρόγραμμα Ζωικής Παραγωγής συμπληρώνεται με ευανάγνωστο τρόπο σε τρία (3) 
αντίτυπα, υπογράφεται από το νόμιμο, κατά περίπτωση εκπρόσωπο της Επιχείρησης (στην 
περίπτωση νομικού προσώπου απαιτείται υποχρεωτικά και η σφραγίδα) και αποστέλλεται 
στον Οργανισμό ΔΗΩ. 
 

3. Μετά την υπογραφή του, ο Οργανισμός ΔΗΩ, επιστρέφει στον Επιχειρηματία δύο (2) 
αντίτυπα, για τήρηση από τον ίδιο ή και για την κατάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 

4. Το Πρόγραμμα Ζωικής Παραγωγής συμπληρώνεται όταν υπάρχει κάποια αλλαγή σε 
κάποιο από τα πεδία  καθώς και ετησίως. 
 

5. Το Πρόγραμμα Ζωικής Παραγωγής ελέγχεται κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων από 
τον αρμόδιο ελεγκτή. 
 

6. Το Πρόγραμμα Ζωικής Παραγωγής αποτελεί δεσμευτικό για την Επιχείρηση έγγραφο και 
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. 
 

7. Αν απαιτείται μπορεί να χρησιμοποιηθούν και περισσότερα έντυπα, τα οποία 
αριθμούνται. 
 

 ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
  

Στο επάνω μέρος αναγράφεται:  
 

Προδιαγραφές Πιστοποίησης: Συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη για τον Καν. (Ε.Κ.) 834/2007. Εάν 
αφορά σε άλλες προδιαγραφές, γίνεται σχετική αναφορά. 

 
Έτος: Συμπληρώνεται το έτος που αφορά το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Παρασκευής. 

Επωνυμία: Συμπληρώνεται η επωνυμία της επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης. 
 

Νομός: Συμπληρώνεται ο νομός όπου βρίσκεται η επιχείρηση 
 

Κωδικός ΔΗΩ: Συμπληρώνεται ο κωδικό του επιχειρηματία που δίνεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ με 
την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. 
 

ΑΡΧΙΚΟ:  Συμπληρώνεται η ένδειξη στην περίπτωση νέας ένταξης επιχειρηματία. 

 
ΕΤΗΣΙΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη σε ετήσια βάση και αποστέλλεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη 
λήξη της παραγωγικής περιόδου (η οποία αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού Συνεργασίας με τον Οργανισμό ΔΗΩ). 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη στην περίπτωση μεταβολής σε κάποιο από τα πεδία του 
προγράμματος. 

 
ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: Συμπληρώνεται η ένδειξη σε ετήσια βάση όταν δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στις 
δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς και σε κάποιο από τα πεδία του προγράμματος. 

 
  

 
         Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

  

Στη στήλη 1: αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου της εκμετάλλευσης για κάθε είδος ζώου, ο οποίος έχει   

χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

Στη στήλη 2: αναγράφεται ο κωδικός της μονάδας (δίνεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ για την κάθε 

επιχείρηση). 

Στη στήλη 3: αναγράφεται ο Δήμος Δημοτικό Διαμέρισμα ή /και Κοινότητα όπου βρίσκεται κάθε 

μονάδα της επιχείρηση. 
Στη στήλη 4:  αναγράφεται το τοπωνύμιο της περιοχής όπου βρίσκεται η κάθε μονάδα της επιχείρησης. 
Στη στήλη 5:  αναγράφεται  το είδος των ζώων (π.χ. πρόβατα, αίγες, αγελάδες, χοίροι κ.λπ.).  

Στη στήλη 6: αναγράφεται η φυλή για το κάθε ζώο. Σε περιπτώσεις που τα ζώα δεν ανήκουν σε 

κάποια συγκεκριμένη φυλή, σημειώνονται είτε εξωτερικά χαρακτηριστικά των ζώων  

(π.χ. κόκκινα κλπ) είτε οι ενδείξεις όπως «διασταυρωμένα» ή «ντόπια». Στην περίπτωση 

πουλερικών αναγράφεται το υβρίδιο. 

Στη στήλη 7: αναγράφεται η προέλευση των ζώων. 

Στη στήλη 8: αναγράφονται ο αριθμός των παραγωγικών ζώων (π.χ. πρόβατα, αίγες,   

αγελάδες, χοιρομητέρες κλπ). 
Στη στήλη 9:  αναγράφεται ο αριθμός των μη παραγωγικών ζώων και συγκεκριμένα στην πρώτη 

στήλη καταγράφονται τα αρσενικά και στη δεύτερη στήλη τα άτοκα ζώα. 
Στη στήλη 10: αναγράφεται η ημερομηνία ένταξης της κάθε μονάδας της επιχείρησης στον 

Οργανισμό ΔΗΩ. 
Στη στήλη 11: αναγράφεται η ημερομηνία εισαγωγής των ζώων στη μονάδα. 
Στη στήλη 12: αναγράφεται το παραγόμενο προϊόν (ανά είδος και κατεύθυνση εκτροφής) 
  

 Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ 
  

Στη στήλη 1: αναγράφεται ο χαρτογραφικός κωδικός του κάθε τμήματος του φυσικού 

βοσκότοπου ο οποίος έχει χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

Στη στήλη 2: αναγράφεται ο κωδικός του φυσικού βοσκοτόπου (δίνεται από τον Οργανισμό 

ΔΗΩ). 

Στη στήλη 3: αναγράφεται ο Δήμος, Δημ. Διαμ. ή η Κοινότητα όπου βρίσκεται ο βοσκότοπος. 

Στη στήλη 4: αναγράφεται το τοπωνύμιο της περιοχής όπου βρίσκεται ο βοσκότοπος.  

Στη στήλη 5: αναγράφεται η έκταση σε στρέμματα που καταλαμβάνει ο βοσκότοπος.  

Στη στήλη 6: αναγράφεται το Ιδιοκτησιακό καθεστώς του βοσκότοπου. Ειδικότερα  

Αναγράφεται «Ι» εάν πρόκειται για ιδιόκτητο ή «Ε» εάν πρόκειται για  

Ενοικιαζόμενο βοσκότοπο «Κ» εάν πρόκειται για Κοινοτικό βοσκότοπο 

Στη στήλη 7: σημειώνεται η ένδειξη “Ξ” εάν ο βοσκότοπος είναι ξηρικός ή “Π” εάν είναι  

ποτιστικός. 
 

 Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 
  

Αντιστοίχως συμπληρώνονται και οι σχετικές στήλες για τις συμβατικές εκτροφές. 
  

 Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
  

Αναγράφονται τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση. 


