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Σκήκα Β’ 



 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΜΔΑ ΗΜΑΝΗ 

 

Α. ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΔΝΩΣΙΩΝ 

 

Α1. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 1 (κε αηνκηθό αξηζκό 

αλαγλώξηζεο) 

 

ΑΡΔΝΗΚΟ 

   ΥΖΜΑ Α       ΥΖΜΑ Β 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο 
300001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
0001 = αηνκηθόο θσδηθόο αξηζκόο δώνπ 
  

M1 = 45-47 mm 
Π1 = 38-42 mm 
Μ2 = 45-47 mm 
Π2 = 14-15 mm 
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ΘΖΛΤΚΟ 

  ΥΖΜΑ Α        ΥΖΜΑ Β 

 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο 
300001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
0001 = αηνκηθόο θσδηθόο αξηζκόο δώνπ 
  

M1 = 45-47 mm 
Π1 = 38-42 mm 
Μ2 = 45-47 mm 
Π2 = 14-15 mm 
  

 

Α2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 2 (ρσξίο αηνκηθό αξηζκό 

αλαγλώξηζεο)  
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0001 
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  ΑΡΔΝΗΚΟ        ΘΖΛΤΚΟ 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο 
300001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
XX = κήλαο εθηύπσζεο (01-12) 
ΦΦΦΦ = έηνο εθηύπσζεο 
  

M = 35 -37 mm 
Π = 8 - 10 mm 
  

 

Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΩΣΙΩΝ 

 

Β1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 1 (κε αηνκηθό αξηζκό αλαγλώξηζεο) 

 

1. Σα ζρήκαηα ηνπ ελσηίνπ ηύπνπ 1 πνπ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απεηθνλίδνληαη ζην 

ηκήκα Α ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ ζρήκαηνο (ζρήκα Α ή 

ζρήκα Β) από κέξνπο ηνπ θαηόρνπ αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο. 

Δπηηξέπεηαη ε ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ελσηίνπ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα 

εμαζθαιίδνληαη νπσζδήπνηε νη ειάρηζηεο – κέγηζηεο δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ θαη δελ ζα παξαβηάδεηαη ην γεληθό ζρήκα ηνπ ελσηίνπ Α ή Β. 

   

2. Σν ρξώκα ηνπ ελσηίνπ είλαη θίηξηλν RAL ε δε γξαθή ηνπ καύξε, αλεμίηειε, ηππσκέλε κε 

LASER θαη επαλάγλσζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα. To ρξώκα ηνπ ελσηίνπ δελ πεξηέρεη 

θάδκην θαη κόιπβδν ζε αληρλεύζηκα επίπεδα, ζύκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο εξγαζηεξηαθέο 

κεζόδνπο αλάιπζεο. Σν ελώηην είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιπνπξεζάλε ειαζηηθήο πθήο, 

αλζεθηηθή ζε ζεξκνθξαζίεο από –10 έσο 50 βαζκνύο C,  αληηκηθξνβηαθή θαη πξέπεη λα κπνξεί 

Μ 

Π 

EL ΥΥ / 
ΦΦΦΦ 

Μ 

Π 



λα παξακέλεη επί ηνπ δώνπ, ζπλερώο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, επί ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα, 

ρσξίο λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηό. 

 

3. Κάζε ελώηην απνηειείηαη από δύν ηζνκεγέζε θαη ηδίνπ ζρήκαηνο κέξε, έλα «Θειπθό» θαη έλα 

«Αξζεληθό», γηα ηα νπνία ζα πξέπεη: 

Α. Ζ θεθαιή ζην ζειπθό είλαη αλνηρηνύ, εκίθιεηζηνπ ή θιεηζηνύ ηύπνπ, ζην δε αξζεληθό είλαη 

θσληθή θαη θέξεη αηρκεξή, κεηαιιηθή θαη αλνμείδσηε απόιεμε. 

Β. Σα 2 κέξε ηνπ ελσηίνπ, δηαζέηνπλ ζύζηεκα ελζπιάθσζεο απαξαβίαζην ζε ειάρηζηε 

δύλακε έιμεο 260 Newton. Μεηά ηελ ελζπιάθσζε, ην αξζεληθό πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα ζην 

ζειπθό ελώ ε απόζηαζε ηνπ αξζεληθνύ από ην ζειπθό είλαη 8 - 11 ρηιηνζηά. Ζ εθαξκνγή 

ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο κε ην ζειπθό θαηά ηελ ελζπιάθσζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ώζηε 

θαηά ηελ ηπρόλ απόπεηξα απόζπαζεο ε θεθαιή ηνπ αξζεληθνύ λα παξακέλεη κέζα ζην 

ζειπθό θαη επνκέλσο λα είλαη αδύλαηε ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ελσηίνπ ζε άιιν δών. 

Γ. Σν κήθνο ηνπ ελσηίνπ είλαη 45 – 47 ρηιηνζηά γηα θάζε κέξνο θαη γηα ηα δπν ζρήκαηα. 

Γ. Σν πιάηνο ηνπ ελσηίνπ είλαη 38 –42 ρηιηνζηά γηα θάζε κέξνο γηα ην ζρήκα Α  θαη  14 - 15 

ρηιηνζηά γηα θάζε κέξνο γηα ην ζρήκα Β. 

 

4. Γηα ην ζρήκα Α, θάζε κέξνο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

Α. Λνγόηππν ηεο ρώξαο «EL» (1ε γξακκή), ηππσκέλν κε ραξαθηήξεο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 5 

ρηιηνζηώλ. 

Β. «Κσδηθό αξηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο» πνπ απνηειείηαη από δύν αξηζκεηηθνύο 

ραξαθηήξεο, αθνινπζνύκελν από ηνλ «θσδηθό  αξηζκό εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη 

από ην πξόζεκα «3» θαη πέληε αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο (2ε γξακκή). Οη ηππσκέλνη 

αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο πξέπεη λα έρνπλ ύςνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηά. 

Γ. «Αηνκηθό θσδηθό αξηζκό ηνπ δώνπ», απνηεινύκελν από ηέζζεξηο αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο 

(3ε γξακκή), ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηώλ. 

Γ. Πξναηξεηηθά, ξαβδσηό θσδηθό (bar code) πνπ θσδηθνπνηεί ηνπο 8 αξηζκνύο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη παξεκβάιιεηαη κεηαμύ 

ηεο 2εο θαη 3εο γξακκήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ύςνο όισλ ησλ ηππσκέλσλ ραξαθηήξσλ 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί, ρσξίο σζηόζν λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 5 ρηιηνζηώλ.  

 

5. Γηα ην ζρήκα Β, ε επηθάλεηα ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηηο αθόινπζεο 

πιεξνθνξίεο κε ηππσκέλνπο ραξαθηήξεο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηώλ: 

Α. Λνγόηππν ηεο ρώξαο «EL» (1ε γξακκή). 



Β. «Κσδηθό αξηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο» πνπ απνηειείηαη από δύν αξηζκεηηθνύο 

ραξαθηήξεο, αθνινπζνύκελν από ηνλ «θσδηθό  αξηζκό εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη 

από ην πξόζεκα «3» θαη πέληε αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο (2ε γξακκή). 

 

6. Γηα ην ζρήκα Β, ε επηθάλεηα ηνπ ζειπθνύ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα θέξεη ηνλ «αηνκηθό 

θσδηθό αξηζκό ηνπ δώνπ», απνηεινύκελν από ηέζζεξηο αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο ύςνπο 

ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηώλ. 

 

Β2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΧΣΗΧΝ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 2 (ρσξίο αηνκηθό αξηζκό 

αλαγλώξηζεο) 

 

1. Σν ρξώκα θαη ε γξαθή ησλ ελσηίσλ ηύπνπ 2, είλαη όκνηα κε απηήλ ησλ ελσηίσλ ηύπνπ 1. 

 

2. Σν πιηθό θαηαζθεπήο είλαη πιαζηηθό ζθιεξήο πθήο,  αληηκηθξνβηαθό,  θαη πξέπεη λα κπνξεί λα 

παξακέλεη επί ηνπ δώνπ, ζπλερώο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, επί ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, ρσξίο 

λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηό. 

 

3. Οη δηαζηάζεηο ησλ ελσηίσλ ηύπνπ 2 είλαη 35 - 37 ρηιηνζηά κήθνο x 8-10 ρηιηνζηά πιάηνο. 

 

4. Κάζε ελώηην απνηειείηαη από 2 ηζνκεγέζε θαη ηδίνπ ζρήκαηνο κέξε, έλα «αξζεληθό» θαη έλα 

«ζειπθό». Ζ θεθαιή ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο ηνπ ελσηίνπ είλαη πιαζηηθή, θσληθνύ ζρήκαηνο κε 

αηρκεξή απόιεμε. Μεηά ηελ ελζπιάθσζε, ην αξζεληθό κέξνο πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα ζην 

ζειπθό, είλαη δε αδύλαηε ε κεηαμύ ηνπο απόζπαζε ρσξίο απνθνπή ηεο θεθαιήο ηνπ 

αξζεληθνύ κέξνπο.  

 

5. ην αξζεληθό κέξνο ηνπ ελσηίνπ αλαγξάθνληαη ν «θσδηθόο αξηζκόο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο» (2 αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο), αθνινπζνύκελνο από ηνλ «θσδηθό αξηζκό 

εθκεηάιιεπζεο» πνπ απνηειείηαη από ην πξόζεκα «3» θαη πέληε αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο 

(ζπλνιηθά 8 αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο).   

 

6. ην ζειπθό κέξνο ηνπ ελσηίνπ αλαγξάθνληαη ην ινγόηππν ηεο ρώξαο «EL» θαη ν κήλαο θαη ην 

έηνο εθηύπσζεο ηνπ ελσηίνπ, ππό κνξθή «ΥΥ/ΦΦΦΦ (π.ρ. 01/2011). 

 



7. Όινη νη ηππσκέλνη ραξαθηήξεο ζην αξζεληθό θαη ζην ζειπθό κέξνο ηνπ ελσηίνπ πξέπεη λα 

έρνπλ ύςνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηώλ.  

 

 

 

 

 

 



 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ ΗΜΑΝΗ 
 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο ηζρύνπλ νη αθόινπζνη νξηζκνί: 

 

- σο «ειεθηξνληθό κέζν ζήκαλζεο» λνείηαη ε ζπζθεπή αλαγλώξηζεο (identifier) πνπ ζπλίζηαηαη 

ζε έλαλ παζεηηθό πνκπνδέθηε, κόλν αλάγλσζεο (transponder), πνπ δελ πεξηέρεη εζσηεξηθή πεγή 

ειεθηξηθήο ηζρύνο θαη ελζσκαηώλεηαη ζε ζηνκαρηθό βώιν ή ελώηην. 

 

- σο «θσδηθόο ηεο ρώξαο» λνείηαη ν αξηζκεηηθόο θσδηθόο πνπ απνηειείηαη από 3 ςεθία θαη 

ππνδεηθλύεη κία ρώξα, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 3166. 

 

- σο «εζληθόο θσδηθόο ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο» λνείηαη ν αξηζκεηηθόο θσδηθόο πνπ 

απνηειείηαη από 12 ςεθία ην αλώηεξν θαη ππνδεηθλύεη ηελ αηνκηθή αλαγλώξηζε ηνπ δώνπ ζε 

εζληθό επίπεδν. 

 

- σο «θσδηθόο πνκπνδέθηε» (transponder code) λνείηαη ν ειεθηξνληθόο θσδηθόο πνπ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί ζηνλ πνκπνδέθηε, απνηειείηαη από 64 δπαδηθά ςεθία (bits) θαη πεξηέρεη, κεηαμύ 

άιισλ, ηνλ θσδηθό ηεο ρώξαο θαη ηνλ εζληθό θσδηθό ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο. 

 

Α. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΟΜΑΥΙΚΟ ΒΧΛΟ     

 

1. Ο ειεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο ζπλίζηαηαη ζε έλαλ θπιηλδξηθό πεξηέθηε κε βαξύηεηα (από 

θεξακηθό ή άιιν πιηθό) ζην εζσηεξηθό ηεο νπνίαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο έλαο παζεηηθόο 

πνκπνδέθηεο. Υνξεγείηαη από ην ζηόκα θαη παξακέλεη (ιόγσ ηνπ βάξνπο, ηνπ ζρήκαηνο θαη 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ) κόληκα ζηνπο πξνζηνκάρνπο (θεθξύθαιν) ηνπ κεξπθαζηηθνύ. 

 

2. Κάζε ειεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο πξέπεη λα θέξεη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ ή ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπ έλδεημε κε ηνλ θσδηθό ηνπ πνκπνδέθηε, εθηόο εάλ δηαηίζεηαη ζπλνδεπκέλνο 

από ελώηην αηγνπξνβάησλ ηύπνπ 1 ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία θαη πξννξίδεηαη γηα ηε ζήκαλζε 

ελόο δώνπ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 6, παξάγξαθνο Γ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

3. Ο ειεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 



 

Α. Πεξηέρεη παζεηηθό πνκπνδέθηε, κόλν αλάγλσζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εκηακθίδξνκν 

(HDX) ή ην πιήξσο ακθίδξνκν (FDX-B) πξσηόθνιιν δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ, ζύκθσλν κε 

ηα πξόηππα ISO 11784 θαη ISO 11785. 

Β. Έρεη εγθξηζεί γηα ηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ηεο Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2006/968/ΔΚ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ 

Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2010/280/ΔΔ θαη θάζε θνξά ηζρύεη.  

Γ. Δίλαη αλαγλώζηκνο κε ζπζθεπέο αλάγλσζεο πνπ ζπκθσλνύλ κε ην πξόηππν ISO 11785 

από απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 cm, όηαλ δηαβάδεηαη από θηλεηή (θνξεηή) ζπζθεπή 

αλάγλσζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 50 cm, όηαλ δηαβάδεηαη από ζηαζεξή ζπζθεπή αλάγλσζεο. 

Γ. Με ζθνπό ηελ επίηεπμε ησλ απνζηάζεσλ αλάγλσζεο πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν Γ αλσηέξσ, 

ν παζεηηθόο πνκπνδέθηεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

ζεκεία 2α θαη 2β ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

2006/968/ΔΚ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2010/280/ΔΔ θαη 

θάζε θνξά ηζρύεη.  

Δ. Γηαβηβάδεη θσδηθό πνκπνδέθηε (transponder code) κε δνκή ζύκθσλε κε ην πξόηππν ISO 

11784 θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αθόινπζνπ πίλαθα: 

 

(Πξαθηηθά, γηα έλα δών π.ρ. κε πιεξνθνξίεο ζπκβαηηθνύ ελσηίνπ «EL 23 3 00425 0050» πνπ ζεκαίλεηαη γηα πξώηε θνξά, ν 
θσδηθόο πνκπνδέθηε ηνπ ειεθηξνληθνύ ζηνκαρηθνύ βώινπ ζα είλαη «1 0 04 00 0 300 0 23 00425 0050».) 

 

Αξηζκόο 
bit(s) 

Αξηζκόο 
ςεθίσλ 

Αξηζκόο δπλαηώλ 
ζπλδπαζκώλ 

Πεξηγξαθή 

1 1 2 
Απηό ην ςεθίν ππνδεηθλύεη εάλ ν πνκπνδέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ αλαγλώξηζε δώνπ ή όρη. ε όιεο ηηο εθαξκνγέο γηα ηα δώα απηό 
ην ςεθίν ιακβάλεη ηελ ηηκή «1». 

2-4 1 8 
Μεηξεηήο επαλαζήκαλζεο (retagging counter). Φεθίν πνπ ιακβάλεη 
ηηκέο «από 0 σο 7». 

5-9 2 32 

Πεδίν ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε. Γηα ηα αηγνπξόβαηα απηά ηα ςεθία 
ιακβάλνπλ ηελ ηηκή «04», ζύκθσλα κε ην θεθάιαην 1, ηκήκα Η, κέξνο 
ΗΗ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΟΚ) 2658/1987 ηνπ 
πκβνπιίνπ.  

10-15 2 64 
Εώλε ζε εηνηκόηεηα γηα κειινληηθέο ρξήζεηο. Απηά ηα ςεθία 
ιακβάλνπλ ηελ ηηκή «00». 

16 1 2 
Απηό ην ςεθίν ππνδεηθλύεη ηελ παξνπζία ή όρη ζηνηρείσλ ινγηθήο 
ελόηεηαο (data block). Γηα ηα δώα ιακβάλεη ηελ ηηκή «0». 

17-26 4 1.024 
Κσδηθόο ηεο ρώξαο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 3166 (γηα ηελ 
Διιάδα ιακβάλεη ηελ ηηκή «300».  

27-64 12 274.877.906.944 

Δζληθόο θσδηθόο ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο, απνηεινύκελνο από 12 
ςεθία. ηελ Διιάδα απνηειείηαη από ην πξόζεκα «0», 
αθνινπζνύκελν από ηνλ θσδηθό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (2 
ςεθία), ηνλ θσδηθό ηεο εθκεηάιιεπζεο (5 ςεθία) θαη ηνλ αηνκηθό 
θσδηθό ηνπ δώνπ (4 ςεθία).  



 

Απεηθόληζε ειεθηξνληθνύ ζηνκαρηθνύ βώινπ 

 

 

Σ. Οη δνθηκέο ζηηο νπνίεο ειέγρεηαη ν ειεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα 

ζεκεία Α έσο Δ αλσηέξσ, δηελεξγνύληαη ζε εξγαζηήξηα δνθηκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ, έρνπλ 

αμηνινγεζεί θαη δηαπηζηεπηεί γηα ηηο ελ ιόγσ δνθηκέο ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN ISO/IEC 

17025 «Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλόηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκώλ θαη 

δηαθξηβώζεσλ». 

 

 

Β. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΝΧΣΙΟ 

 

B1. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΝΧΣΗΟΤ 

 

ΘΖΛΤΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
30001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
0001 = αηνκηθόο θσδηθόο αξηζκόο δώνπ 
  

Γ = 25-32 mm 
Τ = < 18 mm 
Μδ = 8-11 mm 
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ΑΡΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

 

 

EL = ινγόηππν ρώξαο 
01 = θσδηθόο αξηζκόο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
300001 = θσδηθόο αξηζκόο εθκεηάιιεπζεο 
0001 = αηνκηθόο θσδηθόο αξηζκόο δώνπ 
  

M1 = 45-47 mm 
Π1 = 38-42 mm 
Μ2 = 45-47 mm 
Π2 = 14-15 mm 
Γ = 25-32 mm 

 

B2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΝΧΣΗΟΤ 

 

1. Σν ειεθηξνληθό ελώηην ζπλίζηαηαη ζε έλαλ παζεηηθό πνκπνδέθηε (transponder) 

ελζσκαησκέλν ζε ελώηην πνπ ηνπνζεηείηαη ζην δεμί απηί ηνπ δώνπ. 

 

2. Ο παζεηηθόο πνκπνδέθηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ελσηίνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία 3Α, 3Β, 3Γ, 3Δ θαη 3Σ ηνπ ηκήκαηνο 

Α ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο. Δπηπιένλ, είλαη αλαγλώζηκνο κε ζπζθεπέο αλάγλσζεο πνπ 

ζπκθσλνύλ κε ην πξόηππν ISO 11785 από απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 12 cm, όηαλ δηαβάδεηαη 

EL 
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Π1 
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ΣΧΗΜΑ Α ΣΧΗΜΑ Β 

ΣΧΗΜΑ Γ 
(στρογγυλό) 



από θηλεηή (θνξεηή) ζπζθεπή αλάγλσζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 50 cm, όηαλ δηαβάδεηαη από 

ζηαζεξή ζπζθεπή αλάγλσζεο. 

 

3. Σα ζρήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ελσηίνπ πνπ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απεηθνλίδνληαη 

ζην ηκήκα Β1 ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ 

αξζεληθνύ κέξνπο (ζρήκα Α ή ζρήκα Β ή ζρήκα Γ) από κέξνπο ηνπ θαηόρνπ αλάινγα κε ηελ 

πξνηίκεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο. Δπηηξέπεηαη ε ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο 

ηνπ ελσηίνπ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα εμαζθαιίδνληαη νπσζδήπνηε νη ειάρηζηεο – κέγηζηεο 

δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη δελ ζα παξαβηάδεηαη ην γεληθό ζρήκα. 

 

4. To ζειπθό κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνύ ελσηίνπ θέξεη ελζσκαησκέλν ηνλ πνκπνδέθηε θαη είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από ζεξκνπιαζηηθή πνιπνπξεζάλε, αληηκηθξνβηαθή θαη αλζεθηηθή ζε 

ζεξκνθξαζίεο από –10 έσο 50 βαζκνύο C. Δπηπιένλ, ην ζειπθό κέξνο: 

Α. Έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό, κε δηάκεηξν 25-32 mm.  

Β.  Γηαζέηεη θεθαιή αλνηρηνύ, εκίθιεηζηνπ ή θιεηζηνύ ηύπνπ. Σν ύςνο ηνπ ελσηίνπ δε ζα 

πξέπεη λα μεπεξλά ηα 18 mm. 

Γ. Δίλαη ρξώκαηνο θίηξηλνπ RAL, ην νπνίν δελ πεξηέρεη θάδκην θαη κόιπβδν ζε αληρλεύζηκα 

επίπεδα, ζύκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο εξγαζηεξηαθέο κεζόδνπο αλάιπζεο. 

Γ. Φέξεη πεξηκεηξηθά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ κε γξαθή καύξε, αλεμίηειε, ηππσκέλε κε LASER θαη 

επαλάγλσζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα, ηηο αθόινπζεο εκθαλείο πιεξνθνξίεο: ινγόηππν ηεο ρώξαο «EL», 

«θσδηθό αξηζκό ηεο  Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο» πνπ απνηειείηαη από δύν αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο, 

αθνινπζνύκελν από ηνλ «θσδηθό αξηζκό εθκεηάιιεπζεο», απνηεινύκελν από ην πξόζεκα «3» θαη πέληε 

αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο θαη ηνλ «αηνκηθό θσδηθό αξηζκό ηνπ δώνπ», απνηεινύκελν από ηέζζεξηο 

αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο.  

 

5.  Σν αξζεληθό κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνύ ελσηίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαη ηππσκέλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4 αλσηέξσ. Δπηπιένλ, ην αξζεληθό κέξνο: 

Α. Έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό κε δηάκεηξν 25-32 mm θαη θέξεη πεξηκεηξηθά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4Γ, κε ραξαθηήξεο ύςνπο 4-5 mm, ή 

Β.  Έρεη ην ζρήκα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ελσηίνπ αηγνπξνβάησλ ηύπνπ Η, ζρήκαηνο Α θαη ζρήκαηνο 

Β, όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα αξ. 1 ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

6.  Σα δύν (2) κέξε ηνπ ελσηίνπ, δηαζέηνπλ ζύζηεκα ελζπιάθσζεο απαξαβίαζην ζε ειάρηζηε δύλακε έιμεο 260 

Newton. Μεηά ηελ ελζπιάθσζε, ην αξζεληθό πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα ζην ζειπθό ελώ ε απόζηαζε ηνπ αξζεληθνύ 

από ην ζειπθό είλαη 8 - 11 ρηιηνζηά. Ζ εθαξκνγή ηνπ αξζεληθνύ κέξνπο κε ην ζειπθό θαηά ηελ ελζπιάθσζε 

πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ώζηε θαηά ηελ ηπρόλ απόπεηξα απόζπαζεο ε θεθαιή ηνπ αξζεληθνύ λα παξακέλεη κέζα 

ζην ζειπθό θαη επνκέλσο λα είλαη αδύλαηε ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ελσηίνπ ζε άιιν δών.  



 

7.  Μεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ην ειεθηξνληθό ελώηην πξέπεη λα κπνξεί λα παξακέλεη επί ηνπ δώνπ, ζπλερώο επί 

ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα, ρσξίο λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηό. 

 

Γ. ΤΚΔΤΗ ΑΝΑΓΝΧΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΗΜΑΝΗ     

 

1. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο (reader) ζπλίζηαηαη ζε έλαλ πνκπνδέθηε (transceiver), πνπ αθνύ 

ελεξγνπνηεί ηνλ πνκπνδέθηε ηνπ ειεθηξνληθνύ κέζνπ ζήκαλζεο, ιακβάλεη θαη εκθαλίδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ν θσδηθόο απηνύ (transponder code). Γηαθξίλεηαη ζε ζηαζεξή θαη 

θηλεηή (θνξεηή), κε ή ρσξίο ζπγρξνληζκό (αλάινγα κε ηελ θαηά ISO 11785 δπλαηόηεηα ή κε 

αλίρλεπζεο ηεο παξνπζίαο άιισλ πνκπνδεθηώλ). 

 

2.  Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Α. Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο θαηά ISO 11784/11785 πνκπνδεθηώλ HDX θαη FDX-B, ζε 

ζπκκόξθσζε κε ην πξόηππν ISO 24631-2. 

Β.  Ηθαλόηεηα πιήξνπο ιήςεο ηνπ δηαβηβαδόκελνπ θσδηθνύ πνκπνδέθηε. 

Γ. Ηθαλόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ εμήο ζηνηρείσλ: θσδηθόο ηεο ρώξαο, εζληθόο 

θσδηθόο ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο, θσδηθόο επαλαζήκαλζεο, κεηξεηήο επαλαζήκαλζεο, 

πεδίν ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε. 

Γ. Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο πνκπνδεθηώλ από ειάρηζηε απόζηαζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα: 

Σύπος σσσκεσής ανάγνωσης Ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης 

 Ζιεθηξνληθόο ζηνκαρηθόο βώινο Ζιεθηξνληθό ελώηην 

Κινητή (υορητή) ≥ 20 cm ≥ 12 cm 

ταθερή ≥ 50 cm 

 

3. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο δηαζέηεη: 

Α.  Σξνθνδνζία ξεύκαηνο ή/θαη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε κπαηαξίεο επαλαθνξηηδόκελεο ή 

κε.  

Β. Δλζσκαησκέλε θεξαία ή/θαη ηε δπλαηόηεηα πξνζάξηεζεο εμσηεξηθήο θεξαίαο, απιήο 

(θηλεηή ζπζθεπή) ή θεξαίαο-πιαίζην (ζηαζεξή ζπζθεπή). ηελ πεξίπησζε ηεο εμσηεξηθήο 

θεξαίαο, νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν 2Γ ηνπ ηκήκαηνο Γ ηνπ 

παξόληνο Παξαξηήκαηνο, ππνινγίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, από ηελ άθξε ή ηελ πεξηθέξεηα 

απηήο.   



 

4. Ζ ζπζθεπή αλάγλσζεο είλαη δπλαηό λα δηαζέηεη κλήκε ηθαλή λα απνζεθεύεη ηα 

κεηαβηβαδόκελα δεδνκέλα, λα θέξεη αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα δηεπαθήο (communication interface) κε 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δηαηίζεηαη από θνηλνύ κε όιν ην 

απαξαίηεην ινγηζκηθό πνπ ηελ ζπλνδεύεη.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


