
ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

Περιγραφή 

αιτήματος 

Χορήγηση κτηνιατρικής έγκρισης μονάδας διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και 

Παράγωγων Προϊόντων, σύμφωνα με την ΥΑ 612/ 118658 (ΦΕΚ Β' 1983/23-5-

2020) και τους Κανονισμούς 1069/2009, 142/2011 . 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. 

Τμήμα Κ.Δ.Υ. 

 

 

Αριθ. πρωτοκόλλου 

 

Ημερομηνία 

 

Στοιχεία Αιτούντος: 

Ο/Η         

   

Όνομα:  Επώνυμο: 

Α.Φ.Μ.: 

Οδός  

 

Αριθ. :  Τ.Κ. 

Δ.Δ. / Δ.Ε. /Δήμος   Περιφερειακή Ενότητα : 

 

Τηλέφωνο: 

 

FAX: E-mail: 

 

 Για Νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων 

Α.Φ.Μ. 

 

  Επωνυμία: 

Αριθμ. 

Καταστατικού 

 

 

 

 

Έδρα /Οδός 

 

 Αριθ. :  Τ.Κ.:  

Δ.Δ. / Δ.Ε. /Δήμος   Περιφερειακή Ενότητα:  

 

Τηλέφωνο: 

 

FAX: E-mail: 

 

Στοιχεία Εγκατάστασης: 

Έδρα /Οδός  Αριθ. :  Τ.Κ.:  

Δ.Δ. / Δ.Ε. /Δήμος   Περιφερειακή Ενότητα:  

 

Τηλέφωνο: FAX: E-mail: 

Είδος δραστηριότητας: 

 

 

 Εμπορικό σήμα: 

 



Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 

Τίτλος Δικαιολογητικού Κατατέθηκε με την 

αίτηση 

Ημερομηνία κατάθεσης 

Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας  

με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των 

χώρων και με περιγραφή και αποτύπωση της 

διάταξης του τεχνικού εξοπλισμού, 

συσκευών και οργάνων στο χώρο και της 

ροής των ζωικών υποπροϊόντων. 

  

Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας με 

ιδιαίτερη μνεία στην δυναμικότητα, την 

κατηγορία, το είδος και τη μέση ημερήσια 

ποσότητα των ζωικών υποπροϊόντων ή των 

παράγωγων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη 

ύλη και παράγονται ως τελικά προϊόντα, 

καθώς και τα διαγράμματα ροής της 

παραγωγικής διαδικασίας με ειδική 

επισήμανση επί αυτών της παραγωγής και 

του τρόπου διαχείρισης των  ζωικών 

υποπροϊόντων 

  

Υπεύθυνη δήλωση τήρησης σχεδίου ελέγχου 

των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται 

στις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και  

κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για 

όσες εγκαταστάσεις απαιτείται.  

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα και διαδικασίες καθαρισμού 

και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισμού και των οχημάτων. 

  

Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών, 

εντόμων ή άλλων παρασίτων και μέτρα για 

τον αποκλεισμό εισόδου πτηνών και άλλων 

ειδών ζώων 

  

 

Παρατήρηση:  

Σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον 

αιτούντα (φυσικό πρόσωπο ή εταιρία). 

 

  Ημερομηνία        Ο αιτών 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 1
η
 : Με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την ιδιότητά της 

ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις 



οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, το φυσικό πρόσωπο ότι  επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

το αφορούν, για το σκοπό της σκοπό της διεκπεραίωσης της αίτησης, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.  

Ειδικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι τα εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627), τηλ.. 2313 330052, 2313 330918, 2313 

325449, email: info@pkm.gov.gr. Η υπηρεσία μας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, η ηλεκτρονική διεύθυνση 

του οποίου είναι η εξής: dpo@pkm.gov.gr. 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε με την παραπάνω αίτηση είναι δεδομένα όπως Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, 

Τόπος Γέννησης, Α.Δ.Τ., Αστυνομική Αρχή Έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας και υπόκεινται σε 

επεξεργασία από την υπηρεσία μας και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αυτής, όπως ενδεχομένως και από άλλα 

πρόσωπα, όπως είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε 

περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η επεξεργασία των εν 

λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. 

Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα 

είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της αίτησης και στη συνέχεια αρχειοθετούνται, εις το διηνεκές, λαμβάνονται δε τα 

κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο. Η παροχή των εν λόγω δεδομένων είναι 

απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωσή της. 

Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, ότι, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα: 

1) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Υπηρεσίας μας, 

όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).  

2) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε 

απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), 

που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας.  

3) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).  

4) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που 

τηρεί η Υπηρεσία μας (δικαίωμα εναντιώσεως). 

5) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων μας από τα αρχεία της Υπηρεσία μας (δικαίωμα στη λήθη). 

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 

επεξεργασία ή τη συνέχιση και ικανοποίηση  του αιτήματός σας, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς ή εάν 

αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους της Υπηρεσίας μας μη δυνατότητα 

εξετάσεως του αιτήματος σας. 

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή 

διαγραφή των δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της 

σύμφωνα με τα υπό 1 και 3 ανωτέρω αναφερόμενα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην 

ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της υπηρεσίας μας, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: 

dpo@pkm.gov.gr. 

 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που 

αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής 

καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), 

όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες 

 

 

Σημείωση 2
η
 : Το παρόν εκπονήθηκε από την κτηνίατρο Μήνα Μπόρη (MSc), Αν. Προϊσταμένη του 

Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Κ.Δ.Υ.) και τη Σοφία Φιλιππίδη, υπάλληλο του ιδίου 

Τμήματος, ΠΕ Περιβάλλοντος/Χημείας. 

 


