
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  311/62043 
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμο-

γής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 

της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σύμφω-

να με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους ανα-

γνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατη-

ρίου ιπποειδών).

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 62 και του άρθρου 25 του 

ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώ-
σεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Α’32), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» (Α΄ 98),

γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

δ) του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (A΄ 87), όπως ισχύει,

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) του άρθρου 17 του ν. 4711/2020 «Απλούστευση 
πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 145),

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει,

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρό-
πουλο» (Β΄3051).

ι) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

ια) της υπ’ αρ. 2749/307521 απόφασης του Υπουρ-
γού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
’’με εντολή Υπουργού’’, ’’με εντολή Υφυπουργού’’ ή ’’με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού’’, κατά περίπτωση, 
στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων» (Β΄4449).

ιβ) της υπ’ αρ. 619/46787 (Β΄ 988/2019) απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους 
Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων», όπως ισχύει.

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/262 της Επιτροπής, 
της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για τη «θέσπιση κανόνων 
σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης 
των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)».

3. Την υπ’ αρ. 1763/16587/10-2-2021 (ΑΔΑ: Ω08Β4653ΠΓ-
ΛΘΩ) απόφαση έγκρισης για τη δέσμευση πίστωσης 
ύψους (90.000,00€) ενενήντα χιλιάδων ευρώ της Δ/
νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη δαπάνης 
προμήθειας εντύπων διαβατηρίων στο πλαίσιο του συ-
στήματος αναγνώρισης των ιπποειδών.

4. Την υπ’ αρ. 1548/362129/28-12-2020 εισήγηση  και 
την ορθή επανάληψη αυτής, του προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με 
την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄143).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται  δαπάνη ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(90.000,00€), σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η 
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οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 1029-203-0000000, Λογα-
ριασμός 2420989001-οικ. έτους 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονι-
σμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής σχετικά με τη δημι-
ουργία συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών:

(α) που γεννήθηκαν στη χώρα,
(β) που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και 

έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στη χώρα ή που έχουν τεθεί 
σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα, σύμφωνα με την 
τελωνειακή διαδικασία που καθορίζεται στο στοιχείο 
α) του σημείου 16 του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
952/2013.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της απόφασης 96/78/ΕΚ.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ισχύ-
ουν οι παρακάτω ορισμοί:

(α) «ιπποειδή»: τα άγρια ή οικόσιτα μόνοπλα θηλαστι-
κά όλων των ειδών του γένους Equus της οικογένειας 
Equidae, και οι διασταυρώσεις τους,

(β) «εκμετάλλευση»: η γεωργική μονάδα, η μονάδα εκ-
παίδευσης, ο στάβλος ή, γενικά, κάθε χώρος ή εγκατάστα-
ση όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ιπποειδή, 
οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση τους, καθώς και φυσικά 
καταφύγια, στα οποία τα ιπποειδή ζουν ελεύθερα,

(γ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
είναι ιδιοκτήτης ή έχει στην κατοχή του ή είναι επιφορ-
τισμένο με τη συντήρηση ενός ιπποειδούς, ανεξάρτητα 
από το κατά πόσον λαμβάνει οικονομική ανταμοιβή και 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον ασκεί τα εν λόγω καθή-
κοντα σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, ακόμη και κατά 
τη μεταφορά του ζώου σε αγορές ή κατά τη διάρκεια 
αγώνων, ιπποδρομιών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων,

(δ) «ιδιοκτήτης»: το (τα) φυσικό(-ά) ή νομικό(-ά) πρό-
σωπο(-πα) που έχει(-ουν) την κυριότητα του ιπποειδούς,

(ε) «καταχωρισμένα ιπποειδή»: τα ιπποειδή τα οποία:
(εα) εγγράφονται ή καταχωρούνται και είναι επιλέ-

ξιμα για καταχώριση σε ένα γενεαλογικό βιβλίο, σύμ-
φωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 4 παρ. 2 στοιχείο β) της υπουργικής απόφασης 
327239/1991 (Β΄672) και αναγνωρίζονται μέσω εγγρά-
φου αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1
της εν λόγω υπουργική απόφαση, ή

(εβ) άλογα, συμπεριλαμβανομένων των πόνεϊ, τα οποία 
έχουν καταχωρηθεί από διεθνή οργανισμό ή ένωση που 
διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδρομι-
ών και αναγνωρίζονται μέσω εγγράφου αναγνώρισης 
που εκδίδεται από εθνικό παράρτημα του εν λόγω ορ-
γανισμού ή ένωσης,

(στ) «γενεαλογικό βιβλίο»: κάθε βιβλίο, μητρώο, δελ-
τιοθήκη ή μηχανοργανωμένο αρχείο:

(στα) που τηρείται είτε από επίσημα εγκεκριμένη ή 
αναγνωρισμένη από κράτος μέλος οργάνωση ή ένωση, 
είτε από επίσημη υπηρεσία του οικείου κράτους μέλους, 
και

(στβ) στο οποίο εγγράφονται ή καταχωρούνται τα ιπ-
ποειδή και είναι επιλέξιμα για καταχώριση με αναφορά 
όλων των γνωστών τους προγόνων,

(ζ) «ιπποειδή αναπαραγωγής και εκτροφής»: τα ιππο-
ειδή που δεν αναφέρονται στην περίπτωση (ε) ανωτέρω,

(η) «προσωρινή αποδοχή»: το καθεστώς ενός κατα-
χωρισμένου ίππου που προέρχεται από τρίτη χώρα και 
έχει γίνει δεκτός στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 90 ημερών σύμφωνα με απόφαση που 
εγκρίθηκε δυνάμει της περίπτωσης β) του άρθρου 18 
του π.δ. 44/2012 (Α’ 93),

(θ) «οριστική εισαγωγή»: το καθεστώς ενός ιπποειδούς 
που προέρχεται από τρίτη χώρα και εισάγεται στη χώρα 
για μια περίοδο 90 ή και περισσότερων ημερών,

(ι) «διακριτικό χαρακτηριστικό»: κάθε ορατό ή απεικο-
νίσιμο και διακριτικό χαρακτηριστικό ενός μεμονωμένου 
ιπποειδούς, το οποίο είναι είτε εγγενές είτε επίκτητο, και 
καταγράφεται για λόγους αναγνώρισης,

(ια) «πομποδέκτης»: παθητική συσκευή αναγνώρισης 
ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, η οποία:

(ιαα) είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 11784 και τε-
χνολογίας Full Duplex (FDX ή FDX-b) ή Half Duplex (HDX),

(ιαβ) μπορεί να αναγνωσθεί από συσκευή ανάγνωσης 
συμβατή με το πρότυπο ISO 11785, σε ελάχιστη απόστα-
ση 12 εκατοστόμετρων,

(ιβ) «μοναδικός ισόβιος αριθμός»:  μοναδικός αλφαριθ-
μητικός κωδικός 15 ψηφίων, ο οποίος συγκεντρώνει τις 
πληροφορίες σχετικά με το μεμονωμένο ιπποειδές, τη 
βάση δεδομένων και τη χώρα όπου καταχωρήθηκαν για 
πρώτη φορά οι εν λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με το 
σύστημα κωδικοποίησης του παγκόσμιου ισόβιου αριθ-
μού ιπποειδούς (Universal Equine Life Number, UELN), 
και αποτελείται από:

(ιβα) έναν αναγνωριστικό κωδικό έξι ψηφίων συμβατό 
με τον UELN για τη βάση δεδομένων που αναφέρεται 
στο άρθρο 39, ακολουθούμενο από

(ιββ) έναν ατομικό αριθμό αναγνώρισης εννέα ψηφίων 
που αποδίδεται στο ιπποειδές·

(ιγ) «κράτος μέλος απαλλαγμένο από την πανώλη των 
ίππων»:

(ιγα) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου καμία 
κλινική, ορολογική (σε ανεμβολίαστους ίππους), ή επι-
δημιολογική ένδειξη δεν επέτρεψε να διαπιστωθεί η 
παρουσία πανώλης των ίππων κατά τα δύο τελευταία 
έτη, και

(ιγβ) όπου δεν έγινε, κατά τους δώδεκα τελευταίους 
μήνες, εμβολιασμός κατά της ασθένειας αυτής,

(ιδ) «ασθένειες που πρέπει να δηλώνονται υποχρεω-
τικά»:οι ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα 
I του π.δ. 44/2012 (Α’ 93),

(ιε) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος που ορίζεται 
από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ή μιας τρί-
της χώρας και ειδικότερα για την Ελλάδα, ο κτηνίατρος 
που εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 8 του άρθρου 2 του 
π.δ. 79/2007 (Α’ 95),
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(ιστ) «αγέλη ιπποειδών»: ένα ιπποειδές ή το σύνολο 
των ιπποειδών που διατηρούνται σε μία εκμετάλλευση, 
απαρτίζουν ενιαία επιδημιολογική μονάδα και διέπονται 
από το ίδιο υγειονομικό καθεστώς,

(ιζ) «υπεύθυνος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρο 11 υπ’ αρ. 282371/31.05.2006 
απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’731).

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές

1.  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(εφεξής ΥΠΑΑΤ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη λει-
τουργία και την εποπτεία του συστήματος αναγνώρισης 
των ιπποειδών, ως εξής:

(α) η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτρο-
φικών Εγκαταστάσεων (αρμόδια Ζωοτεχνική Αρχή) της 
Γενικής Δ/νσης Γεωργίας μεριμνά για:

(αα) τις διαδικασίες έγκρισης, ως εκδιδουσών, των 
αρχών των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παρ. 1 του άρ-
θρου 7,

(αβ) την κατάρτιση του καταλόγου των φορέων έκδο-
σης των εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών στην 
Ελλάδα και την ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο 
του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή της 
περίπτωσης (δ),

(αγ) την αίτηση για την απόδοση UELN στις εκδίδουσες 
αρχές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7,

(αδ) την προμήθεια εντύπων εγγράφων αναγνώρισης 
για τα ιπποειδή για τις ανάγκες των φορέων έκδοσης της 
περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 7,

(αε) την εποπτεία των φορέων έκδοσης των εγγράφων 
αναγνώρισης των καταχωρισμένων ιπποειδών,

(αστ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώ-
ρισης των καταχωρισμένων ιπποειδών στην επικράτεια, 
με την έκδοση εγκυκλίων, παροχή οδηγιών και κάθε εί-
δους υποστήριξη σε ότι αφορά την έκδοση εγγράφων 
αναγνώρισης της συγκεκριμένης κατηγορίας ιπποειδών,

(αζ) τη διενέργεια ελέγχων των αρχών των περιπτώ-
σεων (αβ) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 7 ως προς την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας για την έκδοση 
εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδών

(αη) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαι-
τείται, για τη συμπλήρωση του μέρους Β.1 του Κεφαλαίου 
Ι, του Κεφαλαίου V και του Κεφαλαίου ΧΙ του εγγράφου 
αναγνώρισης,

(β) η Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτη-
νιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής 
μεριμνά για:

(βα) την εποπτεία των φορέων έκδοσης της παρ. 2 του 
άρθρου 7,

(ββ) την προμήθεια εντύπων εγγράφων αναγνώρισης 
για τα ιπποειδή για τις ανάγκες των φορέων έκδοσης της 
παρ. 2 του άρθρου 7,

(βγ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρι-
σης των ιπποειδών με την έκδοση εγκυκλίων, την παροχή 
οδηγιών και κάθε άλλου είδους υποστήριξη που αφορά 
το μητρώο καταχώρισης των εκμεταλλεύσεων ιπποει-
δών, τις διαδικασίες ενεργούς σήμανσης των ιπποειδών 

και τις προϋποθέσεις υποβολής τους σε φαρμακευτικές 
αγωγές

(βδ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώ-
ρισης των ιπποειδών αναπαραγωγής και εκτροφής με 
την έκδοση εγκυκλίων, παροχή οδηγιών και κάθε άλλου 
είδους υποστήριξη που αφορά τις διαδικασίες αναγνώ-
ρισης των ανωτέρω ιπποειδών και τις υποχρεώσεις των 
κατόχων τους

(βε) το συντονισμό και την παροχή οδηγιών κατά τη 
διενέργεια των ελέγχων που αφορούν τη συμμόρφω-
ση των κατόχων των ιπποειδών στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας,

(βστ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαι-
τείται, για τη συμπλήρωση του μέρους Γ του Κεφαλαίου 
Ι, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Κεφαλαίου IV και του Κεφαλαίου 
VI του εγγράφου αναγνώρισης, καθώς και του μέρους Α 
του Κεφαλαίου Ι αυτού από κοινού με την αρμόδια αρχή 
της περίπτωσης (α).

(γ) η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής μεριμνά για:

(γα) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρι-
σης των ιπποειδών σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των 
κατόχων ιπποειδών κατά τη μετακίνηση των ζώων στο 
εσωτερικό της χώρας και κατά την είσοδό τους από άλλο 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,

(γβ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαι-
τείται, για τη συμπλήρωση του Κεφαλαίου ΙΙΙ, του Κεφα-
λαίου VII, του Κεφαλαίου VIII, του Κεφαλαίου IX και του 
Κεφαλαίου X του έγγραφου αναγνώρισης,

(δ) η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης μεριμνά για:

(δα) το σχεδιασμό και τη λειτουργία της βάσης δεδο-
μένων του άρθρου 23, τη διαλειτουργικότητά της, όπου 
απαιτείται, με διεθνείς βάσεις δεδομένων για τα ιπποει-
δή, καθώς και την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και 
την προστασία της μηχανογραφικής υποδομής,

(δβ) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους εξουσι-
οδοτημένους χρήστες της ηλεκτρονικής  εφαρμογής του 
συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών, σε συνεργα-
σία με τις αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) και (β),

(δγ) την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up) των 
πληροφοριών που καταχωρούνται στην βάση δεδομέ-
νων του άρθρου 23,

(δδ) την έκδοση εγκυκλίων ή/και εγχειριδίων και την 
παροχή τεχνικών οδηγιών σε ότι αφορά τη χρήση της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης 
των ιπποειδών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των 
περιπτώσεων (α) και (β).

2.  Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας 
ανατίθενται:

(α) η απόδοση κωδικών αριθμών καταχώρισης των 
εκμεταλλεύσεων ιπποειδών,

(β) η έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης για τα ιππο-
ειδή αναπαραγωγής και εκτροφής,

(γ) η μέριμνα για την καταχώριση των προβλεπόμενων 
στοιχείων που αφορούν στα ιπποειδή αναπαραγωγής και 
εκτροφής, στη βάση δεδομένων του άρθρου 23,
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(δ) η διενέργεια ελέγχων και η εισήγηση επιβολής 
μέτρων συμμόρφωσης και κυρώσεων στους κατόχους 
ιπποειδών και στους διενεργούντες την ενεργή σήμανση 
αυτών σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης 
στις διατάξεις της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στα άρθρα 24 και 25.

Σε περίπτωση που στην οργανωτική διάρθρωση της 
Περιφερειακής Ενότητας της χώρας δεν υφίσταται ΔΑΟΚ, 
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζεται η 
κτηνιατρική αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
των περιπτώσεων (α) έως και (γ). Εντός προθεσμίας ενός 
(1) μηνός από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, η 
απόφαση του Περιφερειάρχη  κοινοποιείται στην αρ-
μόδια αρχή της περίπτωσης (β) της παρ. 1. Ομοίως, με 
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται 
μέσα στο ίδιο διάστημα από την έναρξη εφαρμογής 
της παρούσας, συγκροτούνται τα κλιμάκια ελέγχου για 
την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης δ, και 
ορίζονται για ένα(1) έτος τα τακτικά μέλη των κλιμακί-
ων με τους αναπληρωτές τους, μετά από εισήγηση των 
αρμοδίων Δ/νσεων Περιφερειακών Ενοτήτων του τομέα 
Κτηνιατρικής και του τομέα Γεωπονίας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 24 της παρούσας.

Άρθρο 4
Καταχώριση εκμεταλλεύσεων ιπποειδών

1. Όλα τα ιπποειδή που βρίσκονται στην ελληνική 
επικράτεια, διατηρούνται σε εκμεταλλεύσεις που κατα-
χωρούνται, για υγειονομικούς λόγους, σε μητρώο της 
βάσης δεδομένων του άρθρου 23.

2.  Κάθε εκμετάλλευση ιπποειδών, εξαιρουμένης της 
περίπτωσης των θερινών βοσκότοπων στους οποίους 
διαβιούν τα ιπποειδή στο πλαίσιο της εποχιακής μετα-
κίνησής τους, λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο οποίος 
αποδίδεται αυτόματα, από το λογισμικό της  βάσης δε-
δομένων του άρθρου 23 και έχει την εξής μορφή:

ELΧΧ00000,
όπου:
ΧΧ: κωδικός αριθμός του Νομού (Νομαρχίας στην πε-

ρίπτωση του Νομού Αττικής)
00000: αύξων αριθμός εκμετάλλευσης
3. Η διαδικασία για την απόδοση αριθμού καταχώρι-

σης της εκμετάλλευσης διενεργείται από την οικεία αρ-
μόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου 3, κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α του άρ-
θρου 26, ανεξάρτητα από τη συμμόρφωση ή μη της κτη-
νοτροφικής εγκατάστασης, στην οποία αυτή αντιστοιχεί, 
στους όρους και στις προϋποθέσεις αδειοδότησής της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
χωρίς να απαλλάσσει τον υπεύθυνο για τη λειτουργία της 
από τις υποχρεώσεις του έναντι της κτηνιατρικής νομο-
θεσίας τις σχετικές με την υγεία των ζώων, την προστασία 
των ζώων και τη δημόσια υγεία..

4. Το μητρώο της παρ. 1 περιέχει για κάθε εκμετάλλευ-
ση τα παρακάτω στοιχεία:

(α) στοιχεία του υπευθύνου για τη λειτουργία της εκμε-
τάλλευσης (επωνυμία ή ονοματεπώνυμο και πατρώνυ-

μο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου),

(β) στοιχεία της εκμετάλλευσης (διεύθυνση σε επίπεδο 
Δημοτικής Ενότητας, γεωγραφικές συντεταγμένες της 
εκμετάλλευσης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στοι-
χεία του θερινού βοσκότοπου στο πλαίσιο της εποχιακής 
μετακίνησής των ιπποειδών)

5. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της παρ. 5, 
δηλώνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
τον υπεύθυνο για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης, στην 
οικεία αρμόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Γενικές αρχές και υποχρέωση ταυτοποίησης 
των ιπποειδών

1. Όλα τα ιπποειδή που διατηρούνται στη επικράτεια 
αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

2. Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος δεν είναι ο ιδιοκτή-
της ή ένας από τους ιδιοκτήτες του ιπποειδούς, ενεργεί 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση για λογαριασμό 
και σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, οι εκδίδου-
σες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παρ. 1 του 
άρθρου 7 είναι δυνατό να απαιτήσουν η αίτηση για την 
απόκτηση εγγράφου αναγνώρισης, σύμφωνα με τo άρ-
θρο 9, ή για την τροποποίηση στοιχείων αναγνώρισης σε 
ένα υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 17, να υποβάλλεται αποκλειστικά από τον 
ιδιοκτήτη.

Άρθρο 6
Σύστημα αναγνώρισης των ιπποειδών

1. Το σύστημα αναγνώρισης των ιπποειδών περιλαμ-
βάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) ένα ισόβιο έγγραφο αναγνώρισης το οποίο, εκτός 
εάν προβλέπεται διαφορετικά από την εκδίδουσα αρχή, 
παραμένει στην κυριότητα της εκδίδουσας αρχής που 
το εξέδωσε, και το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

(αα) μια αναλυτική περιγραφή του ιπποειδούς και κα-
ταγραφή των διακριτικών χαρακτηριστικών του,

(αβ) ένα λεπτομερές διάγραμμα στο οποίο περιλαμ-
βάνονται τα διακριτικά χαρακτηριστικά που καταγρά-
φονται στη λεπτομερή περιγραφή,

(αγ) χώρο για εξουσιοδοτημένες καταχωρίσεις που πε-
ριγράφουν τροποποιήσεις των στοιχείων αναγνώρισης,

(β) μέθοδο επαλήθευσης της αναγνώρισης η οποία:
(βα) εξασφαλίζει έναν μονοσήμαντο σύνδεσμο μεταξύ 

του εγγράφου αναγνώρισης και του ιπποειδούς για το 
οποίο εκδόθηκε και

(ββ) αποδεικνύει ότι το ιπποειδές έχει ήδη υποβληθεί 
σε διαδικασία αναγνώρισης,

(γ) μια βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23, από την οποία αποδί-
δεται ταυτόχρονα ο μοναδικός ισόβιος αριθμός στο ζώο.

2.  Ένα ιπποειδές θεωρείται ότι αναγνωρίζεται σύμφω-
να με την παρούσα απόφαση μόνο εφόσον:

(α) συνοδεύεται από έγγραφο αναγνώρισης που εκ-
δίδεται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες διατάξεις:
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(αα) το άρθρο 9, για ιπποειδή που γεννήθηκαν στην 
Ένωση,

(αβ) το άρθρο 11, για ιπποειδή που εισάγονται στην 
Ένωση,

(αγ) το άρθρο 18, όταν συνοδεύεται από αντίγραφο 
του εγγράφου αναγνώρισης, ή

(αδ) το άρθρο 19, όταν συνοδεύεται από έγγραφο 
αναγνώρισης αντικατάστασης, ή

(β) αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16, για πα-
ρεκκλίσεις που αφορούν τη διακίνηση ή τη μεταφορά 
ιπποειδών που συνοδεύονται από προσωρινό έγγραφο.

Άρθρο 7
Φορείς έκδοσης των εγγράφων 
αναγνώρισης των ιπποειδών

1. Το έγγραφο αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρ-
θρο 8 εκδίδεται στην Ελλάδα από μία από τις ακόλουθες 
εκδίδουσες αρχές:

(α) για τα καταχωρισμένα ιπποειδή που αναφέρονται 
στην περίπτωση (εα) του άρθρου 2,

(αα) τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ 
που καταρτίζουν ή τηρουν γενεαλογικό βιβλίο στο οποίο 
έχει εισαχθεί ή καταχωρηθεί το ιπποειδές και είναι επιλέ-
ξιμο για εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση 96/78/ΕΚ, ή

(αβ) τον οργανισμό ή την ένωση που είναι επίσημα 
αναγνωρισμένοι ή εγκεκριμένοι σύμφωνα με την αριθ. 
314710/08.01.1993 (Β’19) απόφαση του Υπουργού Γεωρ-
γίας, όπως ισχύει και έχει λάβει τη σχετική έγκριση της 
παρ. 4, ο οποίος καταρτίζει ή τηρεί γενεαλογικό βιβλίο 
στο οποίο έχει εισαχθεί ή καταχωρηθεί το ιπποειδές και 
είναι επιλέξιμο για εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση 
96/78/ΕΚ,

(β) για τα καταχωρισμένα ιπποειδή που αναφέρονται 
στην περίπτωση (εβ) του άρθρου 2, το παράρτημα, με 
έδρα την Ελλάδα, διεθνούς οργανισμού ή ένωσης που 
διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδρομι-
ών και εποπτεύεται από την αρμόδια ζωοτεχνική αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του, εφόσον 
λάβει τη σχετική έγκριση της παρ. 4.

2. Το έγγραφο αναγνώρισης, που προβλέπεται στο άρ-
θρο 8, για τα ιπποειδή της περίπτωσης (ζ) του άρθρου 
2, εκδίδεται στην Ελλάδα από την οικεία αρμόδια αρχή 
της παρ. 2 του άρθρου 3, στην περιοχή αρμοδιότητας 
της οποίας βρίσκεται:

(α) η εκμετάλλευση όπου διατηρείται το ιπποειδές ή,
(β) στην περίπτωση των εποχιακά μετακινούμενων 

ιπποειδών, η εκμετάλλευση χειμερινής διαμονής τους.
3. Στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ αναρτάται και 

τηρείται ενημερωμένος κατάλογος των φορέων έκδο-
σης των εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών  που 
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, ο οποίος:

(α) περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι 
αναγκαία για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας,

(β) συμμορφώνεται με το υπόδειγμα που ορίζεται στο 
στοιχείο (στ) του τμήματος Ι του κεφαλαίου 2 του Παραρ-
τήματος ΙΙ της απόφασης 2009/712/ΕΚ και τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω απόφασης,

(γ) είναι άμεσα προσβάσιμος μέσω κατάλληλου ηλε-
κτρονικού συνδέσμου με τον διαδικτυακό τόπο της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής και επαρκώς τεκμηριωμένος για μη 
φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας.

4. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν εισήγησης της 
αρμόδιας αρχής της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 3, εγκρίνονται οι φορείς των περιπτώσεων (αβ) και 
(β) της παρ. 1, μετά από αίτηση που υποβάλουν στην 
παραπάνω αρμόδια αρχή για την έκδοση εγγράφων 
αναγνώρισης των καταχωρισμένων ιπποειδών, με την 
προϋπόθεση ότι, τελώντας υπό την εποπτεία της Δ/νσης 
Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκατα-
στάσεων, διασφαλίζεται ότι:

(α) εκδίδουν έγγραφα αναγνώρισης που συμμορφώ-
νονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 8,

(β) διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα για να ελέγ-
χουν εάν ένα έγγραφο αναγνώρισης που έχει δηλωθεί 
ότι εκδίδεται από αυτούς είναι μοναδικό, γνήσιο και 
αυθεντικό και περιλαμβάνει, στις περιπτώσεις έκδοσης 
κενών εγγράφων αναγνώρισης για τα ζώα, έναν σειριακό 
αριθμό που αναγράφεται τουλάχιστον στις σελίδες που 
περιέχουν τα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του εγγράφου αναγνώ-
ρισης του άρθρου 8.

Αντίστοιχα, η εποπτεία τήρησης των ανωτέρω προ-
ϋποθέσεων ασκείται από την αρμόδια αρχή της περί-
πτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, όσον αφορά την 
εκδίδουσα αρχή της περίπτωσης (αα) της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου και από την αρμόδια αρχή της περί-
πτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3, όσον αφορά την 
εκδίδουσα αρχή της παρ. 2.

5. Οι εκδίδουσες αρχές είναι υπεύθυνες για την ασφαλή 
διαχείριση κενών, συμπληρωμένων και ακυρωμένων εγ-
γράφων αναγνώρισης στις εγκαταστάσεις τους. Ωστόσο, 
σε περίπτωση που, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 
(α) της παρ. 1 του άρθρου 6, ο εσωτερικός κανονισμός 
των φορέων των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παρ. 1 το 
επιτρέπει, ο εν λόγω φορέας μεριμνά ώστε τα έγγραφα 
αναγνώρισης που αναφέρονται στην περίπτωση (γβ) της 
παρ. 1 και στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, να ακυρώνο-
νται δεόντως, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δόλια 
χρήση του ίδιου του εγγράφου και των πληροφοριών 
που περιέχει, πριν το έγγραφο παραδοθεί στον ιδιοκτήτη 
στον οποίο ανήκει το ζώο.

Άρθρο 8
Μορφή και περιεχόμενο εγγράφου αναγνώρισης

1. Κάθε ιπποειδές που γεννήθηκε στην Ελλάδα ανα-
γνωρίζεται μέσω ενός ενιαίου εγγράφου αναγνώρισης 
που εκδίδεται για όλη τη ζωή του ιπποειδούς σύμφωνα 
με:

(α) το υπόδειγμα εγγράφου αναγνώρισης που ορίζεται 
στο Παράρτημα Β του άρθρου 26,

(β) τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται στο 
Παράρτημα Γ του άρθρου 26.

2. Οι εκδίδουσες αρχές διασφαλίζουν ότι το έγγραφο 
αναγνώρισης περιλαμβάνει επαρκή αριθμό σελίδων με 
πεδία υποβολής για την εισαγωγή των πληροφοριών 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κεφάλαια 
που ορίζονται σε αυτό:
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(α) στην περίπτωση καταχωρισμένων ιπποειδών, του-
λάχιστον τα κεφάλαια I έως ΙΧ,

(β) στην περίπτωση ιπποειδών αναπαραγωγής και 
εκτροφής, τουλάχιστον τα κεφάλαια I έως IV.

3. Οι εκδίδουσες αρχές μεριμνούν ώστε η σειρά και η 
αρίθμηση των κεφαλαίων στο έγγραφο αναγνώρισης 
της παρ. 1 να παραμένουν αναλλοίωτα και να περιλαμ-
βάνουν, όπου απαιτείται, επαρκή αριθμό σελίδων, παρέ-
χοντας χώρο για πολλαπλές καταχωρίσεις.

Άρθρο 9
Έκδοση εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδών 
που γεννήθηκαν στην Ένωση

1. Οι εκδίδουσες αρχές εκδίδουν μόνο έγγραφα ανα-
γνώρισης τα οποία:

(α) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 8,
(β) έχουν δεόντως συμπληρωμένο το κεφάλαιο I με 

πληροφορίες που επαληθεύτηκαν από την εκδίδουσα 
αρχή ή για λογαριασμό της σύμφωνα με το στοιχείο 11 
του μέρους Α του τμήματος I,

(γ) έχουν συμπληρωμένο το κεφάλαιο IV,
(δ) έχουν συμπληρωμένο το κεφάλαιο V, σύμφωνα με 

την παρ. 2.
2. Οι εκδίδουσες αρχές της περίπτωσης (α) της παρ. 1 

του άρθρου 7 αναγνωρίζουν τα καταχωρισμένα ιπποειδή 
σύμφωνα με τους κανόνες του γενεαλογικού βιβλίου που 
αναφέρεται στο σημείο (εα) του άρθρου 2 και συμπλη-
ρώνουν στο κεφάλαιο V του εγγράφου αναγνώρισης τις 
πληροφορίες του πιστοποιητικού καταγωγής που ανα-
φέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8  
της υπουργικής απόφασης 327239/1991 (Β΄672) και στο 
παράρτημά της.

3. Σύμφωνα με τις αρχές του οργανισμού ή της ένωσης 
που έχει καταρτίσει το γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής 
του καταχωρισμένου ιπποειδούς, το κεφάλαιο V του εγ-
γράφου αναγνώρισης περιλαμβάνει:

(α) πλήρεις γενεαλογικές πληροφορίες,
(β) το κεφάλαιο του γενεαλογικού βιβλίου που ανα-

φέρεται στο άρθρο 2 ή 3 της απόφασης 96/78/ΕΚ και
(γ) όπου καθορίστηκε, την κατηγορία του κύριου τμή-

ματος του γενεαλογικού βιβλίου στο οποίο εγγράφεται 
το καταχωρισμένο ιπποειδές.

4. Για την εγγραφή ενός ιπποειδούς της περίπτωσης 
(εβ) του άρθρου 2 σε αγώνες ή ιπποδρομίες, η εκδίδουσα 
αρχή της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 7

(α) εκδίδει, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) και (β) της 
παρ. 1 και τους κανόνες του εν λόγω οργανισμού, ένα 
έγγραφο αναγνώρισης, ή

(β) αναγνωρίζει και επικυρώνει το έγγραφο αναγνώρι-
σης που έχει εκδοθεί για το εν λόγω ιπποειδές σύμφωνα 
με την παρ. 1, ή

(γ) εκδίδει νέο έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με την 
περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 10.

5. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 και την περίπτω-
ση (αβ) της παρ. 1 του άρθρου 6, οι εκδίδουσες αρχές 
δύνανται να μην συμπληρώνουν με ένα σχέδιο τις πλη-
ροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 12 έως 18 της 
σχηματικής παράστασης του εγγράφου αναγνώρισης 

που ορίζονται στο μέρος Β του κεφαλαίου Ι του εγγρά-
φου αναγνώρισης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακό-
λουθες δύο προϋποθέσεις:

(α) έχει εμφυτευτεί πομποδέκτης σύμφωνα με το άρ-
θρο 13, και

(β) μια φωτογραφία ή εκτύπωση εμφανίζει επαρκή 
στοιχεία για την απεικόνιση του ιπποειδούς.

Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές της περίπτωσης (α) της 
παρ. 1 του άρθρου 7 δύνανται να μην κάνουν χρήση της 
παρέκκλισης του πρώτου εδαφίου και να προσαρμόζουν 
τα ήδη εκδοθέντα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο έγγρα-
φα αναγνώρισης στις απαιτήσεις της παρ. 1.

6. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση (γ) της παρ. 1, 
οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της 
παρ. 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να ζητούν οι πληροφο-
ρίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη να παρέχονται με τη μορφή 
ενός πιστοποιητικού ιδιοκτησίας ή κάρτας εγγραφής που 
καταχωρείται στη βάση δεδομένων που δημιουργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 23 και αναφέρεται στον μοναδικό 
ισόβιο αριθμό του ιπποειδούς, στον αριθμό του εγγρά-
φου αναγνώρισης, κατά περίπτωση, και στον κωδικό πο-
μποδέκτη. Το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή η κάρτα εγγρα-
φής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο επιστρέφεται 
στην εκδίδουσα αρχή σε περίπτωση θανάτου, πώλησης, 
απώλειας, κλοπής, σφαγής ή θανάτωσης του ζώου.

7. Ο κάτοχος του ιπποειδούς, σε συμφωνία με το φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης του (σε 
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διαφέρει από τον κάτοχο), 
υποβάλλει αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του 
άρθρου 26, σε αρμόδια εκδίδουσα αρχή του άρθρου 
7 και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. Η παρα-
λαμβάνουσα εκδίδουσα αρχή προμηθεύει στον κάτοχο 
έντυπο βεβαίωσης ταυτοποίησης ιπποειδούς, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε του άρθρου 26, 
η οποία, αφού συμπληρωθεί δεόντως, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 13, επιστρέφεται από τον κάτοχο στην 
εκδίδουσα αρχή εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει 
τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες για την ορι-
στική έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης. Το έγγραφο 
αναγνώρισης εκδίδεται εντός προθεσμίας που δεν υπερ-
βαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την 
παραλαβή της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου. 
Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και 
(β) της παρ. 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να ορίζουν 
εσωτερικούς κανόνες ορισμού της διαδικασίας έκδοσης 
των εγγράφων αναγνώρισης, χωρίς να θίγονται οι δια-
τάξεις των λοιπών παραγράφων του παρόντος άρθρου. 
Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν λεπτομερώς  την 
αρμόδια αρχή της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 
3 σχετικά με αυτούς τους κανόνες.

8. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 7 και σύμφωνα με το 
άρθρο 1 της απόφασης 96/78/ΕΚ, ο κάτοχος είναι δυνατό 
να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση εγγράφου αναγνώ-
ρισης στην αρμόδια εκδίδουσα αρχή που έχει την έδρα 
της σε άλλο κράτος μέλος.

9.  Πριν από την έκδοση ενός εγγράφου αναγνώρι-
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σης, η εκδίδουσα αρχή ή το πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό της λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να:

(α) επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει ήδη εκδοθεί για το οι-
κείο ιπποειδές τέτοιο έγγραφο αναγνώρισης,

(β) αποφεύγεται η παράνομη έκδοση πολλαπλών εγ-
γράφων αναγνώρισης για ένα συγκεκριμένο ιπποειδές.

10. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρ. 9 περιλαμ-
βάνουν τα εξής:

(α) διοικητική και ηλεκτρονική τεκμηρίωση από τα 
διαθέσιμα στοιχεία,

(β) εκτίμηση της ηλικίας του ιπποειδούς,
(γ) έλεγχο του ιπποειδούς, όπως προβλέπεται στο άρ-

θρο 12, για ενδεχόμενα διακριτικά χαρακτηριστικά ή ση-
μάνσεις που υποδεικνύουν προηγούμενη αναγνώριση.

Άρθρο 10
Προθεσμία για την αναγνώριση των ιπποειδών 
που γεννήθηκαν στην Ένωση

1. Τα ιπποειδή αναγνωρίζονται από ένα έγγραφο 
αναγνώρισης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9, 
το αργότερο 12 μήνες μετά την ημερομηνία γέννησης και 
σε κάθε περίπτωση πριν από την οριστική αναχώρηση 
από την εκμετάλλευση γέννησης, εκτός εάν η μεταφορά 
αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) 
της παρ. 2 του άρθρου 16 ως νεογέννητο πουλάρι της 
μητέρας από την οποία εξαρτάται το πουλάρι.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, μπορεί να εκδοθεί 
ένα νέο έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 
9, ανά πάσα στιγμή:

(α) κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, στις πε-
ριπτώσεις που το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 ή αν 
ορισμένα στοιχεία αναγνώρισης που ορίζονται στα κε-
φάλαια Ι, ΙΙ ή V δεν έχουν καταχωρηθεί με ακρίβεια από 
την εκδίδουσα αρχή, ή

(β) όταν ένα ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής 
αναβαθμίζεται σε καταχωρισμένο ιπποειδές σύμφωνα 
με τους κανόνες της εκδίδουσας αρχής της περίπτωσης 
(αβ) της παρ. 1 του άρθρου 7 και το υπάρχον έγγραφο 
αναγνώρισης δεν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, ή

(γ) όταν το άλογο αναβαθμίζεται ή καταχωρείται ως 
καταχωρισμένο ιπποειδές, όπως ορίζεται στην περίπτω-
ση (εβ) του άρθρου 2, σύμφωνα με τους κανόνες της 
εκδίδουσας αρχής της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του 
άρθρου 7 και το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν 
μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, ή

(δ) όταν ένα έγγραφο αναγνώρισης εκδίδεται σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 9 και δεν μπορεί να προσαρμο-
στεί στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, ή

(ε) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του 
άρθρου 13 και στην παρ. 2 του άρθρου 15 και το υπάρ-
χον έγγραφο αναγνώρισης δεν μπορεί να προσαρμοστεί 
αναλόγως, ή

(στ) όπου το έγγραφο αναγνώρισης κατάσχεται από 
την αρμόδια αρχή στο πλαίσιο έρευνας.

3. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, το υπάρχον έγγραφο 
αναγνώρισης παραδίδεται στην εκδίδουσα αρχή για να 
ακυρωθεί και η ακύρωση του υφιστάμενου εγγράφου 

αναγνώρισης και η έκδοση του νέου εγγράφου αναγνώ-
ρισης καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που καθο-
ρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23.

Άρθρο 11
Αναγνώριση εισαγόμενων ιπποειδών

1.  Τα έγγραφα αναγνώρισης που εκδίδονται σε τρίτες 
χώρες θεωρούνται έγκυρα σύμφωνα με την παρούσα, 
εφόσον συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:

(α) εκδόθηκαν:
(αα) στην περίπτωση καταχωρισμένων ιπποειδών, 

από οργανισμό σε τρίτη χώρα, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 34 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, που εκδίδει γενεαλογικά 
πιστοποιητικά, ή

(αβ) στην περίπτωση καταχωρισμένου ίππου, από 
εθνικό παράρτημα διεθνούς οργανισμού ή ένωσης, το 
οποίο διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπ-
ποδρομιών και έχει την έδρα του στην τρίτη χώρα του 
διεθνούς οργανισμού ή ένωσης σύμφωνα με την περί-
πτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 7, ή

(αγ) σε άλλες περιπτώσεις, από την αρμόδια αρχή της 
τρίτης χώρας προέλευσης του ιπποειδούς,

(β) συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της παρ. 
2 του άρθρου 8.

2. Ο κάτοχος ενός ιπποειδούς υποβάλλει αίτηση, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ του 
άρθρου 26, στην εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 7 που απαιτείται για την κατηγορία του ιπποει-
δούς, όταν:

(α) το εν λόγω ιπποειδές εισάγεται στη χώρα, ή
(β) η προσωρινή αποδοχή του εν λόγω καταχωρισμέ-

νου ιπποειδούς μετατρέπεται σε οριστική αποδοχή, σύμ-
φωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 44/2012 (Α’93).

3. Η αίτηση της παρ. 2 υποβάλλεται εντός 30 ημερών 
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της τελωνειακής δια-
δικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 16 στοιχείο 
α) του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013, είτε:

(α) για την έκδοση, σύμφωνα με το άρθρο 9, εγγράφου 
αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, ή

(β) για την καταχώριση υφιστάμενου εγγράφου ανα-
γνώρισης στη βάση δεδομένων του άρθρου 23.

4. Όταν το υφιστάμενο έγγραφο αναγνώρισης που 
αναφέρεται στην παρ. 3 δεν συμμορφώνεται με τις απαι-
τήσεις της παρ. 2 του άρθρου 8, η εκδίδουσα αρχή μετά 
από σχετικό αίτημα του κατόχου:

(α) συμπληρώνει το έγγραφο αναγνώρισης, ώστε να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 8,

(β) καταχωρεί τα στοιχεία αναγνώρισης του συγκεκρι-
μένου ιπποειδούς και τις συμπληρωματικές πληροφορί-
ες στη βάση δεδομένων του άρθρου 23.

5. Όταν το υφιστάμενο έγγραφο αναγνώρισης που 
αναφέρεται στην παρ. 3 δεν μπορεί να τροποποιηθεί 
ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρ. 2 
του άρθρου 8, δεν θεωρείται έγκυρο για σκοπούς ανα-
γνώρισης σύμφωνα με την παρούσα, παραδίδεται στην 
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εκδίδουσα αρχή ή ακυρώνεται από αυτήν, το γεγονός 
αυτό καταγράφεται στη βάση δεδομένων του άρθρου 
23 και το ιπποειδές αναγνωρίζεται μέσω της έκδοσης, 
σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 9, ενός εγγρά-
φου αναγνώρισης που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 8, βάσει του υποβληθέντος υφιστάμενου 
εγγράφου αναγνώρισης, το οποίο πρέπει να περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα  της υπουργικής απόφασης 327239/1991 
(Β΄672).

5. Η εκδίδουσα αρχή, πριν ενεργήσει σύμφωνα με τις 
παρ. 4 και 5, ελέγχει τους καταλόγους των  αρχών τρίτων 
χωρών που εκδίδουν έγγραφα αναγνώρισης ιπποειδών, 
οι οποίοι καταρτίζονται, και ενημερώνονται από την 
Επιτροπή και κοινοποιούνται, μέσω συνδέσμου, στον 
διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ.

Άρθρο 12
Μέτρα ανίχνευσης προηγούμενης 
αναγνώρισης ιπποειδών

1. Τα μέτρα για τον εντοπισμό πιθανών διακριτικών 
χαρακτηριστικών ή σημάνσεων ενδεικτικών προηγού-
μενης αναγνώρισης, όπως προβλέπεται στις παρ. 9 και 
10 του άρθρου 9, περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, μέτρα 
για τον εντοπισμό:

(α) τυχόν πομποδέκτη που εμφυτεύθηκε προηγουμέ-
νως, χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης σύμ-
φωνα με το πρότυπο ISO 11785 και ικανή να αναγνώσει 
πομποδέκτες HDX και FDX-B τουλάχιστον όταν ο ανα-
γνώστης είναι σε άμεση επαφή με το σημείο της επιφά-
νειας του σώματος στο οποίο εμφυτεύεται υπό κανονικές 
συνθήκες ένας πομποδέκτης,

(β) τυχόν κλινικών ενδείξεων σύμφωνα με τις οποίες 
ένας πομποδέκτης που είχε εμφυτευθεί ή μια σήμαν-
ση που είχε εφαρμοστεί προηγουμένως, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, αφαιρέθηκε με χειρουργική επέμβαση ή 
τροποποιήθηκε,

(γ) τυχόν σήματος ή ένδειξης ότι εφαρμόστηκε εναλ-
λακτική μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας του ιπ-
ποειδούς, σύμφωνα με το άρθρο 15.

2. Σε περίπτωση που τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρ. 1 αποκαλύψουν την ύπαρξη ενός πομποδέκτη που 
εμφυτεύτηκε προηγουμένως, ή άλλης εναλλακτικής 
μεθόδου επαλήθευσης αναγνώρισης που εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 15, ενδεικτικής μιας προηγού-
μενης ολοκληρωμένης αναγνώρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 9, η εκδίδουσα αρχή:

(α) προβαίνει σε έκδοση ή αντικατάσταση του εγγρά-
φου αναγνώρισης σύμφωνα με τα άρθρα 18 ή 19, ανά-
λογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και

(β) εισάγει τα στοιχεία, δηλαδή τον αριθμό πομποδέ-
κτη ή την εναλλακτική μέθοδο επαλήθευσης αναγνώρι-
σης, με τον κατάλληλο τρόπο στα πεδία του μέρους Α και 
στη σχηματική παράσταση του μέρους Β του κεφαλαίου 
Ι του εγγράφου αναγνώρισης.

3. Εάν επιβεβαιωθεί σε ιπποειδές που γεννήθηκε στην 
Ένωση η μη δηλωθείσα αφαίρεση ενός πομποδέκτη ή 
άλλης εναλλακτικής μεθόδου επαλήθευσης που ανα-

φέρεται στην περίπτωση (β) της παρ. 1, η εκδίδουσα 
αρχή εκδίδει έγγραφο αναγνώρισης αντικατάστασης 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

Άρθρο 13
Ηλεκτρονικές μέθοδοι επαλήθευσης 
της ταυτότητας

1. Κάθε ιπποειδές ταυτοποιείται, επισημαινόμενο 
ενεργά, με την εμφύτευση παρεντερικά, υπό άσηπτες 
συνθήκες, ενός πομποδέκτη μεταξύ του ινίου και του 
ακρωμίου στο μέσον του αυχένα, στην περιοχή του αυ-
χενικού συνδέσμου. Το κόστος προμήθειας και εμφύτευ-
σης του πομποδέκτη βαρύνει τον κάτοχο ή τον ιδιοκτήτη 
του ιπποειδούς.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, ένα ιπποειδές θε-
ωρείται κατάλληλα επισημασμένο όταν κατά την πρώ-
τη ταυτοποίησή του ο πομποδέκτης έχει εμφυτευθεί σε 
διαφορετικό σημείο στον αυχένα, υπό τον όρο ότι η εν 
λόγω εμφύτευση σε εναλλακτικό σημείο:

(α) δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ζώου και
(β) δεν αυξάνει τον κίνδυνο μετατόπισης του πομπο-

δέκτη, σε σύγκριση με τη μέθοδο που αναφέρεται στην 
παρ. 1.

3. Η εμφύτευση πομποδέκτη σε ιπποειδές διενεργείται 
αποκλειστικά από κτηνίατρο, ιδιώτη που ασκεί νόμιμα το 
κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα. Πριν από την εμ-
φύτευση πομποδέκτη κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης 
ενός ιπποειδούς, ο κτηνίατρος υποχρεούται να προβαί-
νει στους ελέγχους ανίχνευσης που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 12. Για τα καταχωρισμένα ιπποειδή, 
οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της 
παρ. 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να θεσπίσουν επιπλέον 
προϋποθέσεις, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που εξουσι-
οδοτούν να προβαίνουν στην εμφύτευση πομποδέκτη 
σε ιπποειδές και στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιούν 
τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των περι-
πτώσεων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 3.

4. Με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της παρ. 7 
του άρθρου 9, όταν ο κτηνίατρος εμφυτεύει πομποδέκτη 
σε ιπποειδές σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, προβαίνει στη 
συμπλήρωση των πεδίων της “βεβαίωσης ταυτοποίησης 
ιπποειδούς”, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήμα-
τος Ε του άρθρου 26.

5. Τα ιπποειδή που θεωρείται ότι αναγνωρίζονται σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 2 του 
άρθρου 27, επισημαίνονται μέσω της εμφύτευσης πο-
μποδέκτη για σκοπούς επαλήθευσης της αναγνώρισης 
στις περιπτώσεις που:

(α) έχουν πάψει να λειτουργούν καταγεγραμμένοι πο-
μποδέκτες που είχαν προηγουμένως εμφυτευθεί, ή

(β) το εγγενές ή επίκτητο διακριτικό χαρακτηριστικό 
που καταγράφηκε ως εναλλακτική μέθοδος επαλήθευ-
σης της ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 15 δεν 
είναι πλέον κατάλληλο για το σκοπό αυτό.

Η προθεσμία εμφύτευσης πομποδέκτη στις περιπτώ-
σεις αυτές δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία ελέγχου επαλήθευσης της ανα-
γνώρισης του ζώου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν οι 
περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω.
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Άρθρο 14
Καταγραφή του κωδικού πομποδέκτη 
στο έγγραφο αναγνώρισης

1. Το κάθε ιπποειδές επισημαίνεται με την εμφύτευ-
ση ενός πομποδέκτη, ο οποίος κατά την ανάγνωσή του, 
απεικονίζει μοναδικό κωδικό που αποδίδει ο κατασκευ-
αστής. Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων 
(αβ) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να 
ορίζουν εσωτερικούς κανόνες ορισμού των κωδικών 
που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των ιπποει-
δών που ταυτοποιούν. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω 
κανόνες:

(α) εφαρμόζονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το σύ-
στημα αναγνώρισης που προβλέπεται από την εκδίδου-
σα αρχή σε άλλο κράτος μέλος,

(β) γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ, 
Δ/νσεις Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων και Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων 
και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.

2. Όταν ο πομποδέκτης εμφυτεύεται σύμφωνα με τις 
παρ. 1 έως 3 του άρθρου 13, η εκδίδουσα αρχή, λαμβά-
νοντας υπόψη τη βεβαίωση που αναφέρεται στην παρ. 
4 αυτού, καταχωρεί τις ακόλουθες πληροφορίες στο έγ-
γραφο αναγνώρισης:

(α) στο σημείο 5 του μέρους Α του κεφαλαίου Ι, του-
λάχιστον τα 15 τελευταία ψηφία του κωδικού που με-
ταδίδεται από τον πομποδέκτη και απεικονίζεται από 
τη συσκευή ανάγνωσης μετά από την εμφύτευση, και, 
κατά περίπτωση:

(αα) ένα αυτοκόλλητο με γραμμωτό κώδικα, υπό τον 
όρο ότι η σελίδα σφραγίζεται μετά, ή

(αβ) μια εκτύπωση του εν λόγω γραμμωτού κώδικα 
που κωδικοποιεί τουλάχιστον τα τελευταία 15 ψηφία του 
κωδικού που διαβιβάζεται από τον πομποδέκτη

(β) στα σημεία 12 ή 13 της σχηματικής παράστασης 
στο μέρος Β του κεφαλαίου I, ανάλογα με την πλευρά 
εμφύτευσης του πομποδέκτη, το σημείο στο οποίο εμ-
φυτεύτηκε ο πομποδέκτης στο ιπποειδές και αναγνωρί-
ζεται μετά την εμφύτευσή του

(γ) στο σημείο 19 της σχηματικής παράστασης στο 
μέρος Β του κεφαλαίου Ι, την υπογραφή του εξουσιοδο-
τημένου προσώπου που αναπαράγει αυτές τις πληροφο-
ρίες με σκοπό την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης 
σύμφωνα με τους κανόνες της εκδίδουσας αρχής.

3. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση (α) της παρ. 
1, εάν ένα ιπποειδές επισημανθεί με πομποδέκτη που 
εμφυτεύθηκε προηγουμένως, ο οποίος δεν πληροί τα 
πρότυπα ISO που ορίζονται στην υποπερίπτωση (ιαα) 
του άρθρου 2, η επωνυμία του κατασκευαστή ή του συ-
στήματος ανάγνωσης καταχωρείται στο σημείο 5 του 
μέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης.

Άρθρο 15
Ιπποειδή που γεννήθηκαν στην Ένωση και έχουν 
επισημανθεί με εναλλακτικές μεθόδους επαλή-
θευσης της ταυτότητας

1. Το ιπποειδές που κατά την πρώτη ταυτοποίησή του 
σε άλλο κράτος μέλος επισημάνθηκε με κατάλληλες 

εναλλακτικές μεθόδους επαλήθευσης της ταυτότητας, 
θεωρείται κατάλληλα επισημασμένο, υπό τον όρο ότι:

(α) η εναλλακτική μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότη-
τας είναι εγκεκριμένη από το κράτος μέλος προέλευσης, 
πληροί τις απαιτήσεις της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του 
άρθρου 6 και παρέχει τουλάχιστον τις ίδιες εγγυήσεις 
με τον πομποδέκτη που εμφυτεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 13,

(β) οι πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική μέθοδο 
επαλήθευσης της ταυτότητας που εφαρμόζεται σε ένα 
συγκεκριμένο ιπποειδές μπορεί να περιγραφεί σε μια 
μορφή που μπορεί να ψηφιοποιηθεί και να αποθηκευτεί, 
με δυνατότητα αναζήτησης, στη βάση δεδομένων που 
καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23,

(γ) η εναλλακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για 
την επαλήθευση της ταυτότητας εισάγεται στο σημείο 
6 ή 7 του μέρους Α του κεφαλαίου Ι, ή κατά περίπτωση, 
στο κεφάλαιο XI, του εγγράφου αναγνώρισης,

(δ) ο κάτοχος παρέχει τα μέσα που επιτρέπουν την 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες αναγνώρισης ή, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, επιβαρύνεται με τα έξο-
δα ή υφίσταται τις καθυστερήσεις της επαλήθευσης της 
ταυτότητας του ιπποειδούς.

2. Ωστόσο, η εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 7 που απαιτείται για την κατηγορία ενός ιππο-
ειδούς, δύναται να απαιτήσει το εν λόγω ιπποειδές που 
αναγνωρίστηκε μέσω εναλλακτικής μεθόδου επαλήθευ-
σης της αναγνώρισης, να επισημανθεί με την εμφύτευση 
πομποδέκτη για τον σκοπό της καταγραφής ή της εγγρα-
φής του σε γενεαλογικό βιβλίο, ή της εγγραφής  του για 
αγωνιστικούς σκοπούς ή της καταχώρισης του εγγράφου 
αναγνώρισής του στη βάση δεδομένων του άρθρου 23.

Άρθρο 16
Μετακίνηση και μεταφορά καταχωρισμένων 
ιπποειδών και ιπποειδών αναπαραγωγής 
και εκτροφής

1. Τα έγγραφα αναγνώρισης που εκδίδονται για κα-
ταχωρισμένα ιπποειδή ή ιπποειδή αναπαραγωγής και 
εκτροφής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, την 
παρ. 1 του άρθρου 11, το άρθρο 18 ή το άρθρο 19 πρέπει 
να συνοδεύουν τα ιπποειδή για τα οποία έχουν εκδοθεί 
ανά πάσα στιγμή.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, το έγγραφο ανα-
γνώρισης δεν απαιτείται να συνοδεύει τα καταχωρισμένα 
ιπποειδή ή τα ιπποειδή αναπαραγωγής και εκτροφής 
όταν:

(α) είναι σταβλισμένα ή βρίσκονται σε βοσκοτόπους 
και το έγγραφο αναγνώρισης μπορεί να προσκομισθεί 
χωρίς καθυστέρηση μεγαλύτερη από μία (1) ώρα από 
τον κάτοχο,

(β) χρησιμοποιούνται, οδηγούνται, μετακινούνται ή 
διακινούνται είτε:

(βα) στη γειτονική περιοχή της εκμετάλλευσης, εντός 
της επικράτειας, έτσι ώστε το έγγραφο αναγνώρισης να 
μπορεί να προσκομισθεί χωρίς καθυστέρηση μεγαλύτε-
ρη από μία (1) ώρα από τον κάτοχο, ή

(ββ) στο πλαίσιο της εποχιακής μετακίνησης των ιπ-
ποειδών από και προς τους καταχωρισμένους θερινούς 
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βοσκοτόπους, με την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα ανα-
γνώρισης μπορούν να προσκομιστούν εντός προθεσμίας 
που δεν ξεπερνά την μία (1) ώρα στην εκμετάλλευση 
αναχώρησης,

(γ) δεν είναι απογαλακτισμένα και συνοδεύουν τη μη-
τέρα τους ή τη φοράδα που τα θηλάζει,

(δ) συμμετέχουν σε προπόνηση ή δοκιμασία ιππικού 
αγώνα ή εκδήλωσης η οποία απαιτεί να απομακρυνθούν 
προσωρινά από τον χώρο της προπόνησης, του ιππικού 
αγώνα ή της εκδήλωσης,

(ε) μετακινούνται ή μεταφέρονται σε επείγουσα κατά-
σταση η οποία σχετίζεται με τα ίδια τα ιπποειδή ή με την 
εκμετάλλευση στην οποία διατηρούνται.

3. Κατόπιν αιτήσεως του κατόχου ή κατόπιν αιτήματος 
της αρμόδιας αρχής της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 3, η εκδίδουσα αρχή εκδίδει ένα προσωρινό 
έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πλη-
ροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ζ του 
άρθρου 26, που επιτρέπει τη διακίνηση ή τη μεταφορά 
του ιπποειδούς εντός του ίδιου κράτους μέλους για χρο-
νικό διάστημα 45 ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου 
το έγγραφο αναγνώρισης παραδίδεται στην εκδίδουσα 
αρχή ή στην αρμόδια αρχή για ενημέρωση των στοιχείων 
αναγνώρισης.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις των κατόχων και των εκδιδουσών 
αρχών όσον αφορά τη διαχείριση των 
εγγράφων αναγνώρισης για τη διασφάλιση 
της αναγνώρισης κατά τη διάρκεια της ζωής 
του ιπποειδούς

1. Ο κάτοχος ιπποειδούς διασφαλίζει ότι στο έγγραφο 
αναγνώρισης είναι ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένα 
και ορθά τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης:

(α) το καθεστώς του ιπποειδούς, σύμφωνα με το  άρ-
θρο 17 του ν. 4711/2020, (Α΄145),

(β) ο αναγνώσιμος κωδικός πομποδέκτη ή η σήμανση 
που χρησιμοποιείται ως εναλλακτική μέθοδος επαλήθευ-
σης της ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15,

(γ) η κατηγορία είτε ως καταχωρισμένο ιπποειδές είτε 
ως ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής,

(δ) οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του ιπ-
ποειδούς.

2. Ανεξάρτητα από την εκδίδουσα αρχή η οποία εξέ-
δωσε το έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 9, την παρ. 1 του άρθρου 11, τα άρθρα 18 και 
19 ο κάτοχος ενός ιπποειδούς μεριμνά ώστε το έγγραφο 
αναγνώρισης να υποβληθεί στην εκδίδουσα αρχή που 
αναφέρεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, ανάλογα με 
την κατηγορία του ιπποειδούς,  προκειμένου να παρά-
σχει τα στοιχεία αναγνώρισης που αναφέρονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 23, εντός τριάντα (30) ημερών από:

(α) την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 9, από εκδίδουσα αρχή άλλου 
κράτους μέλους,

(β) την είσοδο του ιπποειδούς στη χώρα από άλλο 
κράτος μέλος, με εξαίρεση:

(βα) ιπποειδή που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, αγώ-
νες, επιδείξεις, προπονήσεις και μεταφορές για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες,

(ββ) επιβήτορες που βρίσκονται στη χώρα για την πε-
ρίοδο της αναπαραγωγής,

(βγ) φοράδες που βρίσκονται στη χώρα για αναπα-
ραγωγή, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 
90 ημέρες,

(βδ) ιπποειδή που φιλοξενούνται σε κτηνιατρική εγκα-
τάσταση για ιατρικούς λόγους, και

3. Κατά την υποβολή του εγγράφου αναγνώρισης, 
σύμφωνα με την παρ. 2, ο κάτοχος αιτείται την καταχώ-
ριση του ιπποειδούς στη βάση δεδομένων της αρμόδιας 
εκδίδουσας αρχής, που έχει καταρτιστεί βάσει των δια-
τάξεων του άρθρου 23, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Η του άρθρου 26.

4. Στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για επικαι-
ροποίηση των στοιχείων αναγνώρισης που αναφέρονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 23 του εγγράφου αναγνώρισης, 
ο κάτοχος υποβάλλει το έγγραφο αναγνώρισης εντός 
30 ημερών από το γεγονός που επηρέασε τα στοιχεία 
αναγνώρισης:

(α) σε οποιαδήποτε από τις εκδίδουσες αρχές που ορί-
ζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, ανάλογα με την κα-
τηγορία του ιπποειδούς, ή μέσω αυτών, στην περίπτωση 
των καταχωρισμένων ιπποειδών που αναφέρονται στην 
περίπτωση (ε) του άρθρου 2 και έχουν ολοκληρωθεί οι 
ενέργειες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, στην εκ-
δίδουσα αρχή που εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης, ή

(β) στην περίπτωση ιπποειδούς που έχει εισαχθεί και 
διατηρεί το υφιστάμενο έγγραφο αναγνώρισης που έχει 
εκδοθεί από οργανισμό τρίτης χώρας, στην εκδίδουσα 
αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, η οποία έχει κατα-
χωρήσει το έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με τις παρ. 
3 και 4 του άρθρου 11.

5. Η εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 
που ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 4:

(α) διενεργεί τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις των 
στοιχείων αναγνώρισης στο έγγραφο αναγνώρισης,

(β) καταχωρεί στο μέρος Γ του κεφαλαίου Ι του εγ-
γράφου αναγνώρισης τις απαιτούμενες πληροφορίες 
της εκδίδουσας αρχής, οι οποίες πρέπει να αποτελού-
νται τουλάχιστον από τον συμβατό με τον UELN κωδικό 
αριθμό της βάσης δεδομένων, εφόσον δεν είχε εκδώσει 
αρχικά το έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 9,

(γ) συμπληρώνει τις εγγραφές στο κεφάλαιο IV του 
εγγράφου αναγνώρισης, εφόσον αυτό απαιτείται

(δ) εισάγει ή συμπληρώνει στη βάση δεδομένων που 
έχει καταρτίσει σύμφωνα με το άρθρο 23 τις εγγραφές 
των στοιχείων αναγνώρισης που επικαιροποιούνται.

Άρθρο 18
Έκδοση αντιγράφων εγγράφων αναγνώρισης

1. Αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης εκδίδε-
ται από τον οργανισμό έκδοσης που αναφέρεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2015/262 της Επιτροπής στις περιπτώσεις όπου:

(α) το πρωτότυπο έγγραφο αναγνώρισης έχει απολε-
σθεί ή καταστραφεί και η ταυτότητα του ζώου μπορεί να 
διαπιστωθεί, κυρίως μέσω του κωδικού που μεταδίδεται 
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από τον πομποδέκτη ή μέσω εναλλακτικής μεθόδου επα-
λήθευσης της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 15, ή

(β) το ζώο δεν έχει αναγνωριστεί εντός των χρονικών 
ορίων που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, 
στην παρ. 3 του άρθρου 11 ή στην παρ. 2 του άρθρου 
27, υπό τον όρο ότι το συνοδευτικό πιστοποιητικό είναι 
διαθέσιμο και η βιολογική μητέρα ή η θετή μητέρα, στην 
περίπτωση μεταφοράς εμβρύου, ταυτοποιείται σύμφω-
να με τον παρόντα κανονισμό, ή

(γ) οι αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) έως (γ) της 
παρ. 1 ή η οικεία αρμόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου 3 
διαθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ορισμένα στοι-
χεία ταυτότητας στο υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν 
συμπίπτουν με το αντίστοιχο ιπποειδές και οι διατάξεις 
της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 10 δεν μπο-
ρούν να εφαρμοστούν.

2. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ. 1, 
η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της 
Επιτροπής, μετά από αίτηση του κατόχου που διαβιβάζε-
ται σε αυτήν απευθείας, εάν πρόκειται για φορέα έκδο-
σης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, ή μέσω της οικείας 
αρμόδιας αρχής της παρ. 2 του άρθρου 3, εάν πρόκειται 
για εκδίδουσα αρχή άλλου κράτους μέλους που εξέδωσε 
το αρχικό έγγραφο αναγνώρισης, εντός δέκα (10) ημε-
ρών από την ημερομηνία απώλειας ή καταστροφής του 
ή από την ημερομηνία διαπίστωσης των περιπτώσεων 
(β) και (γ) της παρ. 1:

(α) απαιτεί την τοποθέτηση στο ζώο που αναφέρεται 
στην περίπτωση (β) της παρ. 1, ενός πομποδέκτη, σύμ-
φωνα με το άρθρο 13,

(β) εκδίδει αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης 
το οποίο επισημαίνεται σαφώς ως τέτοιο («αντίγραφο 
εγγράφου αναγνώρισης») με αναφορά στον μοναδικό 
ισόβιο αριθμό που έχει καταγραφεί στη βάση δεδομένων 
της εκδίδουσας αρχής, η οποία:

(βα) πραγματοποίησε την πρώτη αναγνώριση του 
ζώου και εξέδωσε το απολεσθέν αρχικό έγγραφο ανα-
γνώρισης, ή

(ββ) εκδίδει το αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης 
για ζώα, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση (β) της 
παρ. 1,

(γ) ταξινομεί το ιπποειδές στο μέρος II του κεφαλαίου 
IΙ του αντιγράφου του εγγράφου αναγνώρισης ως μη 
προοριζόμενο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Τα στοιχεία του εκδοθέντος αντιγράφου που εκδίδε-
ται σύμφωνα με την παρ. 2, καταχωρούνται στη βάση δε-
δομένων με παραπομπή στον μοναδικό ισόβιο αριθμό, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 23. Ειδικότερα στην περί-
πτωση έκδοσης αντιγράφου, που εκδίδεται για ιπποειδές 
που διατηρείται στην Ελλάδα, από φορέα έκδοσης άλλου 
κράτους μέλους, ο κάτοχος οφείλει να το προσκομίσει, 
άμεσα μετά την παραλαβή του, στην αρμόδια εκδίδουσα 
αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, προκειμένου να 
καταχωρηθούν τα απαραίτητα επικαιροποιημένα στοι-
χεία στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 
23, σύμφωνα με το άρθρο 17.

4. Εάν το απολεσθέν έγγραφο αναγνώρισης εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 από εκδίδουσα 

αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του εκτελεστι-
κού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής που δεν 
υφίσταται πλέον, το αντίγραφο του εγγράφου αναγνώ-
ρισης εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου από εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στις παρ. 
1 και 2 του άρθρου 7, ανάλογα με την κατηγορία του 
ιπποειδούς.

5. Στις περιπτώσεις που το απολεσθέν αρχικό έγγραφο 
αναγνώρισης εκδόθηκε από εκδίδουσα αρχή που αναφέ-
ρεται στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του άρθρου 11 σε 
τρίτη χώρα, ένα νέο έγγραφο αναγνώρισης (αντίγραφο 
εγγράφου αναγνώρισης) μπορεί να εκδίδεται από την εν 
λόγω εκδίδουσα αρχή στην τρίτη χώρα, μετά από αίτηση 
του κατόχου ή, στην περίπτωση που απαιτείται ρητά από 
τον κανονισμό της εν λόγω εκδίδουσας αρχής της τρίτης 
χώρας, τον ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο 
έγγραφο αναγνώρισης:

(α) έχει αποσταλεί από την εκδίδουσα αρχή της τρίτης 
χώρας στην εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
7, εφόσον έχει επισημανθεί ως αντίγραφο του εγγράφου 
αναγνώρισης, το ζώο έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την 
περίπτωση (γ) της παρ. 2 και οι πληροφορίες καταχω-
ρούνται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 3,

(β) έχει διαβιβαστεί στον κάτοχο από την εκδίδουσα 
αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7.

6. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για την έκδοση αντι-
γράφου εγγράφου αναγνώρισης θεωρείται επαρκής 
προϋπόθεση προκειμένου το ιπποειδές που εμπίπτει 
στις περιπτώσεις (α) έως (γ) της παρ. 2 να θεωρηθεί ότι 
αναγνωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 
κατά την περίοδο έως την παραλαβή του νεοεκδοθέντος 
αντιγράφου αναγνώρισης από τον κάτοχο.

Άρθρο 19
Έκδοση εγγράφου αναγνώρισης 
αντικατάστασης

1. Έγγραφο αντικατάστασης του εγγράφου αναγνώρι-
σης εκδίδεται από την εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 7 στις περιπτώσεις που:

(α) το αρχικό έγγραφο αναγνώρισης χαθεί, και:
(αα) η ταυτότητα του ζώου δεν μπορεί να διαπιστωθεί,
(αβ) δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή απόδειξη ότι έχει 

εκδοθεί στο παρελθόν έγγραφο αναγνώρισης για το εν 
λόγω ζώο από εκδίδουσα αρχή, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παρ. 1,

(β) το ζώο δεν έχει αναγνωριστεί εντός των χρονικών 
ορίων που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, 
στην παρ. 3 του άρθρου 11 ή στην παρ. 2 του άρθρου 27.

2. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ. 1, 
η εκδίδουσα αρχή, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 7, η οποία έχει αρμοδιότητα στην περιοχή όπου 
βρίσκεται η εκμετάλλευση του ιπποειδούς, έπειτα από 
αίτηση του κατόχου:

(α) απαιτεί την εμφύτευση στο ζώο ενός πομποδέκτη 
σύμφωνα με το άρθρο 13,

(β) εκδίδει έγγραφο αναγνώρισης αντικατάστασης 
το οποίο επισημαίνεται σαφώς ως τέτοιο («έγγραφο 
αναγνώρισης αντικατάστασης») με αναφορά στον πρό-
σφατα χορηγούμενο ισόβιο αριθμό που αντιστοιχεί σε 
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εγγραφή στη βάση δεδομένων σχετικά με την έκδοση 
του εν λόγω εγγράφου αντικατάστασης του εγγράφου 
αναγνώρισης,

(γ) ταξινομεί το ιπποειδές στο μέρος II του κεφαλαίου 
IΙ του εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης ως μη 
προοριζόμενο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Τα στοιχεία του εκδοθέντος εγγράφου αναγνώρισης 
αντικατάστασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2, 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων διά παραπομπής 
στον μοναδικό ισόβιο αριθμό, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 23.

Άρθρο 20
Αναστολή ισχύος εγγράφων αναγνώρισης 
για σκοπούς μετακίνησης

Ο επίσημος κτηνίατρος αναστέλλει, για σκοπούς με-
τακίνησης, την ισχύ του εγγράφου αναγνώρισης προ-
βαίνοντας στην κατάλληλη καταχώριση στο κεφάλαιο 
III του εν λόγω εγγράφου, εάν το ιπποειδές διατηρείται 
ή προέρχεται από εκμετάλλευση η οποία:

(α) υπόκειται σε απαγορευτικό μέτρο που αναφέρεται 
στην παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 44/2012 (Β’ 93), ή

(β) βρίσκεται σε τμήμα της επικράτειας το οποίο δεν 
είναι απαλλαγμένο από την πανώλη των ίππων.

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις του επίσημου κτηνιάτρου, 
της αρμόδιας αρχής, του κατόχου και 
της εκδίδουσας αρχής σε περίπτωση 
θανάτου ή απώλειας του ιπποειδούς

1.  Με το θάνατο του ιπποειδούς λαμβάνονται τα ακό-
λουθα μέτρα:

(α) ο πομποδέκτης προστατεύεται από μεταγενέστερη 
παράνομη χρήση, μέσω της ανάκτησης και της κατα-
στροφής ή της επιτόπιας απόρριψής του,

(β) το έγγραφο αναγνώρισης καθίσταται άκυρο του-
λάχιστον με τη χρήση απαραβίαστης σφραγίδας με την 
ένδειξη «άκυρο» σε όλες τις σελίδες, ή τρυπώντας το 
έγγραφο σχηματίζοντας τρύπα κατάλληλης διαμέτρου, 
όχι μικρότερης μιας τυπικής συσκευής διάτρησης (δια-
κορευτής), σε όλες τις σελίδες,

(γ) με παραπομπή στον μοναδικό ισόβιο αριθμό του 
ιπποειδούς, το ακυρωθέν έγγραφο αναγνώρισης επι-
στρέφεται:

(γα) στην εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στο ση-
μείο 11 του μέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου 
αναγνώρισης ή

(γβ) στην εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στο μέρος 
Γ του κεφαλαίου Ι, σε περίπτωση επικαιροποίησης, σύμ-
φωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 5 του άρθρου 17.

Το ακυρωθέν έγγραφο αναγνώρισης επιστρέφεται 
είτε απευθείας, εάν η εν λόγω αρχή συμπεριλαμβάνεται 
στους φορείς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, είτε, σε αντί-
θετη περίπτωση, μέσω του «σημείου επαφής» για την 
Ελλάδα που αναφέρεται στην παρ. 6, μαζί με πληροφο-
ρίες σχετικά με την ημερομηνία θανάτου του ιπποειδούς.

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρ. 1 εκτελούνται 
από ή υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, σε 
περίπτωση θανάτωσης για σκοπούς ελέγχου των ασθε-
νειών, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 4 του άρ-

θρου 4 του π.δ. 44/2012 (Α’ 93), συμπεριλαμβανομένων 
των ιπποειδών αναπαραγωγής και εκτροφής.

3. Σε κάθε περίπτωση θανάτου του ιπποειδούς που 
δεν αναφέρεται στην παρ. 2, ο κάτοχος:

(α) ενημερώνει την αρμόδια αρχή που ορίζεται στην 
παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 211/2006 (Α’  211), σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ιδίου π.δ., υποβάλλοντας 
το έντυπο γνωστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος Θ του άρθρου 26,

(β) επιστρέφει το έγγραφο αναγνώρισης προκειμένου 
να ακυρωθεί, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 1, 
στην αρμόδια εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται είτε στο 
σημείο 11 του μέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου 
αναγνώρισης ή, μετά από επικαιροποίηση, που πραγμα-
τοποιήθηκε σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 5 
του άρθρου 17, στο μέρος Γ του εν λόγω κεφαλαίου του 
εγγράφου αναγνώρισης, εντός προθεσμίας που δεν ξε-
περνά τις τριάντα (30) ημέρες από τον θάνατο του ζώου.

4. Σε περίπτωση απώλειας του ιπποειδούς, συμπερι-
λαμβανομένης της κλοπής του, ο κάτοχος ενεργεί σύμ-
φωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 3, εντός προθεσμίας 
που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες από το συμβάν.

5. Η εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, 
η οποία έλαβε πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο ή 
την απώλεια ιπποειδούς, σύμφωνα με τις παρ. 1, 3 και 4, 
ενεργεί, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παρ. 5 του 
άρθρου 17, διατηρώντας σε αρχείο για τρία (3) τουλά-
χιστον έτη από τη λήψη των σχετικών πληροφοριών, το 
ακυρωθέν έγγραφο αναγνώρισης, εκτός εάν το ακυρω-
θέν έγγραφο αναγνώρισης παραδίδεται στον ιδιοκτήτη 
στον οποίο ανήκει το ζώο, σε εφαρμογή της παρ. 5 του 
άρθρου 7.

6. Για την αποστολή των εγγράφων αναγνώρισης που 
αναφέρονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 1, για περαι-
τέρω διανομή στις αντίστοιχες εκδίδουσες αρχές που 
είναι εγκεκριμένες στην επικράτεια του κάθε κράτους 
μέλους, τα στοιχεία των «σημείων επαφής» των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμα σε δικτυακό τόπο που δημιουργεί 
η Επιτροπή για τον σκοπό αυτό. Αντίστοιχα, ως «σημείο 
επαφής» της Ελλάδας, για τη λήψη των εγγράφων ανα-
γνώρισης που αναφέρονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 
1, για περαιτέρω διανομή στις εκδίδουσες αρχές των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, ορίζεται η αρμόδια αρχή της 
περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3. Τα στοιχεία 
του «σημείου επαφής» της Ελλάδας ενσωματώνονται 
στη βάση δεδομένων που καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 23.

Άρθρο 22
Χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
προϊόντων - Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής

1. Η χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊ-
όντων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 υπ’ αρ. 
282371/2006 κοινή υπουργική απόφαση  (731 Β΄) επι-
τρέπεται για την αγωγή ιπποειδούς από κτηνίατρο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι δηλωμένο αμετάκλητα ως μη 
προοριζόμενο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση 
στο μέρος ΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης του ιπποειδούς, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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2. Κάθε φαρμακευτική αγωγή ιπποειδούς η οποία 
χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 και 
το άρθρο 12 της παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση  
καταγράφεται στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής στο 
μέρος ΙΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης του ιπποειδούς, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

3. Για κάθε ιπποειδές δηλώνεται αμετάκλητα στο μέρος 
II του κεφαλαίου ΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης ότι δεν 
προορίζεται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση, με:

(α) την υπογραφή του ιδιοκτήτη κατά τη διακριτική 
ευχέρειά του/της, η οποία εγκρίθηκε από την εκδίδουσα 
αρχή ή

(β) την υπογραφή του κατόχου και του υπευθύνου κτη-
νιάτρου που ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
11 της παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση  ή

(γ) την καταχώριση που πραγματοποιείται από την εκ-
δίδουσα αρχή, κατά την έκδοση αντιγράφου εγγράφου 
αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 ή ενός εγγράφου 
αναγνώρισης αντικατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 19 
της παρούσας απόφασης.

4. Ο κάτοχος του ιπποειδούς υποβάλει το έγγραφο 
αναγνώρισης στην εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 7, εντός μέγιστης προθεσμίας δεκατεσσάρων 
(14) ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής του 
μέρους II του κεφαλαίου ΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης, 
προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι σχετικές πληρο-
φορίες στη βάση δεδομένων του άρθρου 23, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 17.

5. Στην περίπτωση της παρ. 2 ανωτέρω ο υπεύθυνος 
κτηνίατρος καταχωρεί στο μέρος III του κεφαλαίου IΙ του 
εγγράφου αναγνώρισης τα απαιτούμενα στοιχεία του 
φαρμακευτικού προϊόντος που χορηγήθηκε. Ο υπεύθυ-
νος κτηνίατρος καταχωρεί την ημερομηνία της τελευ-
ταίας χορήγησης του συγκεκριμένου φαρμακευτικού 
προϊόντος βάσει κτηνιατρικής συνταγής και ενημερώνει 
τον κάτοχο για τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής.

Άρθρο 23
Δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης 
δεδομένων και συνεργασία με τις κεντρικές 
βάσεις δεδομένων των άλλων κρατών μελών

1. Με μέριμνα της αρμόδιας αρχής της περίπτωσης (δ) 
της παρ. 1 του άρθρου 3 δημιουργείται κεντρική βάση 
δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, στην 
οποία καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τα ιπποειδή 
που ταυτοποιήθηκαν ή καταχωρήθηκαν στην Ελλάδα. 
Η κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των 
ιπποειδών είναι προσβάσιμη στις αρμοδίως εξουσιοδο-
τημένες για το σκοπό αυτό εκδίδουσες αρχές των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 7, για το επίπεδο χρήσης που επιτρέπει 
αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση του τμήματος του 
κεντρικού μητρώου των ιπποειδών αρμοδιότητάς τους.

2. Κατά την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης, ή 
την καταχώριση εγγράφων αναγνώρισης που εκδόθη-
καν προηγουμένως, η εκδίδουσα αρχή καταχωρεί στη 
κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των 
ιπποειδών τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχε-
τικά με το ιπποειδές:

(α) τον μοναδικό ισόβιο αριθμό,
(β) το είδος,
(γ) το φύλο,
(δ) τον χρωματισμό τριχώματος,
(ε) την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας και έτος), 

όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται στην 
περίπτωση (ιδ),

(στ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τουλάχιστον τα 
τελευταία 15 ψηφία του κωδικού που διαβιβάζεται από 
τον πομποδέκτη ή του κωδικού που διαβιβάζεται από 
τη συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας που δεν 
συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11784, μαζί με τα 
στοιχεία σχετικά με το απαιτούμενο σύστημα ανάγνωσης 
ή την εναλλακτική μέθοδο επαλήθευσης της ταυτότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 15,

(ζ) τη χώρα γέννησης, όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο 
που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),

(η) την ημερομηνία έκδοσης και οποιασδήποτε τρο-
ποποίησης του εγγράφου αναγνώρισης,

(θ) το καθεστώς ως καταχωρισμένο ιπποειδές ή ιππο-
ειδές αναπαραγωγής και εκτροφής,

(ι) το γνωστό καθεστώς του ζώου ως μη προοριζόμε-
νου για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση,

(ια) τον σειριακό αριθμό του εγγράφου αναγνώρισης 
που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 7, και κάθε άλλη 
πληροφορία σχετικά με νέα έγγραφα αναγνώρισης, αντί-
γραφα ή έγγραφα αναγνώρισης αντικατάστασης που 
εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, το 
άρθρο 18, ή το άρθρο 19,

(ιβ) τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση 
του ιπποειδούς, όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που 
αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),

(ιγ) την κοινοποιηθείσα ημερομηνία θανάτου ή απώ-
λειας του ζώου, όπως δηλώνεται από τον κάτοχο που 
αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ).

(ιδ) την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και το πα-
τρώνυμο, τη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του 
κατόχου που υπέβαλε την αίτηση που αναφέρεται στην 
παρ. 7 του άρθρου 9, στην παρ. 2 του άρθρου 11, στην 
παρ. 2 του άρθρου 18, ή στην παρ. 2 του άρθρου 19, ή 
κατά περίπτωση, που υπέβαλε το έγγραφο αναγνώρισης, 
σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 17, καθώς και 
του/των ιδιοκτητών,

(ιε) την ιθαγένεια, το ΑΦΜ και εφόσον συντρέχει πε-
ρίπτωση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
του κατόχου και του/ των ιδιοκτητών, οι οποίοι αναφέ-
ρονται στην περίπτωση (ιδ),

(ιστ) τα στοιχεία της εκμετάλλευσης όπου το ιπποειδές 
διατηρείται μόνιμα για τουλάχιστο τρεις (3) μήνες,

(ιζ) το όνομα του ζώου (όνομα γέννησης και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, εμπορικό όνομα), όπως δηλώθηκε 
από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),

3. Οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις πληροφορίες των 
περιπτώσεων της παρ. 2 ανωτέρω, εκτός εάν ορίζεται ει-
δικότερα στην παρούσα, κοινοποιείται εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια εκδίδουσα αρχή, με 
δήλωση του πιο πρόσφατα καταχωρισμένου κατόχου 
που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ). Εάν η μεταβολή 
αφορά το πρόσωπο του κατόχου ή του ιδιοκτήτη του 
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ιπποειδούς, η οποία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο μετα-
φοράς του για σφαγή ή προσωρινής μετακίνησής του σε 
αγορές ή κατά τη διάρκεια αγώνων, ιπποδρομιών ή πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια 
εκδίδουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο 
εδάφιο, με δήλωση από κοινού των προσώπων (κάτοχοι 
ή ιδιοκτήτες) που σχετίζονται με την εν λόγω μεταβολή.

4. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 τηρεί τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παρ. 2 στη κεντρική βάση δε-
δομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, για δι-
άστημα τουλάχιστον τριανταπέντε (35) ετών ή έως την 
παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών από τον θάνατο, που 
κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 21.

5. Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερο-
μηνία καταχώρισης των πληροφοριών που αναφέρονται 
στην παρ. 2, η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται σε αυτήν 
την παρ. κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις (α) έως (ιδ) της εν λόγω παρ. στην κε-
ντρική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής 
στο κράτος μέλος:

(α) στο οποίο η εκδίδουσα αρχή έχει εγκριθεί, αναγνω-
ριστεί ή οριστεί ή έχει την έδρα της, σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισμού,

(β) στο οποίο γεννήθηκε το ιπποειδές.
6. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 μεριμνά ώστε:
(α) να τίθεται στη διάθεση των άλλων κρατών μελών 

και του κοινού η ονομασία και η διεύθυνση της κεντρικής 
βάσης δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών 
στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 7,

(β) να διασφαλίζεται, σε συνεργασία με τα άλλα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 89/608/ΕΟΚ, ότι:

(βα) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17, η κεντρική 
βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών 
ενημερώνει, με αναφορά στον μοναδικό ισόβιο αριθμό, 
για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων αναγνώ-
ρισης που αναφέρονται στην παρ. 2, την κεντρική βάση 
δεδομένων του κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκε το 
έγγραφο αναγνώρισης,

(ββ) οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών αποκτούν 
δωρεάν πρόσβαση σε ελάχιστο αριθμό πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται στην κεντρική βάση δεδομένων 
μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, προκειμένου να 
ελέγχουν κατά πόσον έχει καταγραφεί σε αυτήν κωδι-
κός πομποδέκτη, μοναδικός ισόβιος αριθμός ή αριθμός 
διαβατηρίου.

Άρθρο 24
Έλεγχοι

1.  Η αρμόδια αρχή της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του 
άρθρου 3 διενεργεί τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους 
ελέγχους στις εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) 
και (β) της παρ. 1 του άρθρου 7, από κλιμάκιο τουλάχι-
στον 2 υπαλλήλων (πλην των υπαλλήλων των Κέντρων 
Ζωικών Γενετικών Πόρων), που ορίζονται από την αρμό-
δια αρχή με απόφαση προϊσταμένου. Οι τακτικοί έλεγ-
χοι έχουν προληπτικό χαρακτήρα και διενεργούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση εντός 

3ετίας. Οι έκτακτοι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιού-
νται κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε τρόπο γνω-
στοποίησης στη αρμόδια αρχή περί μη συμμόρφωσης 
στις διατάξεις της παρούσας. Επιπλέον, έκτακτοι έλεγχοι 
δύναται να διενεργούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που δεν περιλαμβάνονται στους φορείς των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 7, όταν υφίστανται υπόνοιες, ενδείξεις ή 
αποδείξεις ότι ασκούν τη δραστηριότητα της εκδίδου-
σας αρχής εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών.

2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 2 του άρθρου 3 διε-
νεργούν τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους 
στους κατόχους των ιπποειδών. Οι τακτικοί έλεγχοι έχουν 
προληπτικό χαρακτήρα και διενεργούνται ετησίως στο 
2% των εκμεταλλεύσεων που διατηρούν ιπποειδή στην 
περιοχή ευθύνης των αρχών του πρώτου εδαφίου, μετά 
από επιλογή που πραγματοποιείται βάσει  ανάλυσης κιν-
δύνου, που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ιπποειδών 
που διατηρούν καθώς και το ιστορικό και τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων που πραγματοποιηθήκαν κατά τα 
προηγούμενα έτη. Οι έκτακτοι έλεγχοι δύναται να διενερ-
γούνται κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε τρόπο 
γνωστοποίησης περί μη συμμόρφωσης των κατόχων 
ιπποειδών στις ανωτέρω διατάξεις. Ομοίως, οι έκτακτοι 
έλεγχοι δύναται να επεκτείνονται  στους διενεργούντες 
την ενεργή σήμανση των ιπποειδών, όταν υφίστανται  
υπόνοιες, ενδείξεις ή αποδείξεις περί μη συμμόρφωσής 
τους στις ανωτέρω διατάξεις. Η διενέργεια των ελέγχων 
πραγματοποιείται από κλιμάκια ελέγχου που αποτελού-
νται τουλάχιστον από 2 υπαλλήλους και συστήνονται σε 
ετήσια βάση με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη 
για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Τα μέλη των κλιμακίων 
ελέγχου απαρτίζονται από τουλάχιστον 2 υπαλλήλους 
του κλάδου των ΠΕ Γεωτεχνικών και ειδικότερα από ένα 
κτηνίατρο και έναν γεωπόνο, με τους αντίστοιχους ανα-
πληρωτές τους.

3.  Στα πλαίσια διενέργειας επίσημου ελέγχου, σε κάθε 
εγκατάσταση από την οποία διέρχονται ιπποειδή, όπως 
μεταφορικά μέσα, σημεία στάσης, κέντρα συγκέντρω-
σης, εγκαταστάσεις διάθεσης ή μεταποίησης νεκρών ιπ-
ποειδών, δύναται να πραγματοποιείται έλεγχος και για 
την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από υπαλ-
λήλους των αρμοδίων αρχών της παρ. 2 του άρθρου 3, 
εκ των οποίων, τουλάχιστον ο ένας (1) είναι κτηνίατρος.

4.  Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προβαίνουν στους 
ελέγχους των παρ. 1 και 2 χωρίς προηγούμενη ειδο-
ποίηση. Ωστόσο, όταν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να 
εκδίδεται προειδοποιητική ανακοίνωση, η επίδοση της 
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) 
ώρες προ του ελέγχου. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να 
διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διά-
θεσή τους κάθε ζητούμενο στοιχείο ή πληροφορία που 
αφορά τον διενεργούμενο έλεγχο.

5.  Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται 
στις παρ. 1 και 2, οι ελεγκτές δύνανται να:

(α) ζητούν τα στοιχεία του υπεύθυνου της εγκατάστα-
σης ή τα στοιχεία του κατόχου του ιπποειδούς,

(β) ζητούν την πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, αρχείο ή 
βιβλίο που τεκμηριώνει την τήρηση των διατάξεων της 
παρούσας,
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(γ) ζητούν πληροφορίες σχετικές με την ιδιοκτησία και 
την κατοχή ενός ιπποειδούς, ή με την εκπροσώπηση ενός 
φορέα, ή με το πρόσωπο που διενήργησε την ενεργή 
σήμανση ενός ιπποειδούς,

(δ) εξετάζουν τα ιπποειδή και τα φερόμενα ή συσχετι-
ζόμενα με αυτό στοιχεία αναγνώρισης,

(ε) λαμβάνουν φωτογραφίες ή βιντεοσκοπημένο υλικό 
των ζώων που ελέγχουν,

(στ) προβαίνουν σε δέσμευση για εύλογο χρονικό διά-
στημα, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, κάθε αποδει-
κτικού στοιχείου (έγγραφα, μη εμφυτευμένοι πομποδέ-
κτες) συναφούς με τον διενεργούμενο έλεγχο,

6.  Μετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου συντάσσε-
ται και υπογράφεται σε δύο αντίτυπα πρακτικό ελέγχου 
στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των ελεγκτών, τα 
πλήρη στοιχεία του ελεγχόμενου, ο σκοπός και το εί-
δος του ελέγχου, τα αποτελέσματα του ελέγχου, τυχόν 
ευρήματα σχετικά με τη μη συμμόρφωση στις διατά-
ξεις της παρούσας, τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις, 
το χρονικό διάστημα για συμμόρφωση και το χρονικό 
διάστημα επανελέγχου συμμόρφωσης, εφόσον ορισθεί. 
Ο ελεγχόμενος συνυπογράφει το πρακτικό ελέγχου κα-
ταγράφοντας, εάν επιθυμεί, τις τυχόν επιφυλάξεις του. 
Η άρνηση συνυπογραφής εκ μέρους του ελεγχόμενου 
θεωρείται άρνηση διενέργειας του ελέγχου. Υποδείγματα 
πρακτικών ελέγχου καθορίζονται με σχετικές εγκυκλίους 
των αρμοδίων αρχών των περιπτώσεων (α) και (β) της 
παρ. 1 του άρθρου 3, αντίστοιχα προς τους ελέγχους που 
προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 2.

7.  Οι πάσης φύσης πληροφορίες που προκύπτουν 
κατά τη διενέργεια των ελέγχων των παρ. 1 και 2 και 
καταδεικνύουν πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν μη 
συμμόρφωση στις διατάξεις της παρούσας, διατίθενται 
αμοιβαία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των περιπτώσεων 

(α) έως (γ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3, όποτε 
αυτό κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί.

8.  Τα αποτελέσματα των ελέγχων των παρ. 1 και 2, 
πλην αυτών που αφορούν τους διενεργούντες την ενερ-
γή σήμανση των ιπποειδών, καθώς και οι επιβαλλόμενες 
κυρώσεις του άρθρου 25 καταχωρούνται με ευθύνη των 
ελεγκτικών αρχών στη βάση δεδομένων του άρθρου 23. 
Πρόσβαση στο σύνολο των εν λόγω στοιχείων έχουν 
αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α), 
(β) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3.

Άρθρο 25
Κυρώσεις

1.  Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ως μη συμ-
μόρφωση νοείται η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση 
των απαιτήσεων και των διαδικασιών που προβλέπο-
νται στην παρούσα απόφαση. Οι μη συμμορφώσεις 
διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό των επιπτώσεών 
τους σε:

α) Παρατυπίες: μη συμμορφώσεις που κατά κανόνα 
δεν έχουν παρατεταμένα ή διαρκή δυσμενή αποτελέ-
σματα όσον αφορά την αξιοπιστία και την αποτελεσμα-
τικότητα του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών.

β) Παραβάσεις: μη συμμορφώσεις που έχουν παρα-
τεταμένες και διαρκείς επιπτώσεις που επηρεάζουν την 
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
αναγνώρισης των ιπποειδών.

2. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης συνιστά την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5. Η περιγραφή 
των περιπτώσεων μη συμμορφώσεων, η κατάταξή τους, 
σύμφωνα με την παρ. 1 και το ύψος του διοικητικού προ-
στίμου που επισύρουν, ανά περίπτωση, παρατίθενται 
στον παρακάτω πίνακα:

Α. Μη συμμορφώσεις εκδιδουσών αρχών

α/α Περιγραφή μη συμμόρφωσης
Αναφορά 

στην παρούσα 
απόφαση

Κατάταξη 
μη συμμόρ-

φωσης

Διοικητικό 
πρόστιμο 

(ευρώ)
1. Η με κάθε τρόπο άρνηση, παρακώλυση ή κωλυσιεργία κατά την άσκηση 

του ελέγχου και η μη παροχή  ή παροχή  ψευδών ή ελλιπών ή ανακριβών 
πληροφοριών και στοιχείων.

Άρθρο 24 Παράβαση 10.000

2. Έκδοση διαβατηρίου από μη εγκεκριμένη αρχή Άρθρο 7 Παράβαση 7.000
3. Χορήγηση εντύπου εγγράφου αναγνώρισης που δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της παρούσας Άρθρο 8 Παράβαση 5.000

4. Μη ορθή τήρηση των απαιτήσεων των παρ. 1 έως 3 και 5 του άρθρου 
9, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14, της παρ. 5 του άρθρου 17, της παρ. 2 
του άρθρου 18 και της παρ. 4 του άρθρου 22

Άρθρα 9, 14, 
17, 18 και 22 Παρατυπία -

5. Έκδοση πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για ένα συγκεκριμένο ιππο-
ειδές κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας

Άρθρα 9 και 
12 Παράβαση 5.000

6. Μη τήρηση των διαδικασιών αναγνώρισης ή καταχώρισης εισαγόμενων 
ιπποειδών Άρθρο 11 Παράβαση 3.000

7. Μη τήρηση αρχείου βεβαιώσεων και εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδούς 
μετά τον θάνατο ή την απώλειά του 

Άρθρα 7 και 
21 Παράβαση 3.000

8. Ανεπαρκής διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και εγγράφων ανα-
γνώρισης ιπποειδούς μετά τον θάνατο ή την απώλειά του 

Άρθρα 7 και 
21 Παρατυπία -

9. Καθυστερημένη καταχώριση των προβλεπόμενων πληροφοριών στη 
βάση δεδομένων του άρθρου 23 Άρθρο 23 Παρατυπία -
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10. Διαγραφή πληροφοριών καταχωρισμένων στη βάση δεδομένων του 
άρθρου 23 πριν την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών Άρθρο 23 Παρατυπία ______

11. Έλλειψη ανταπόκρισης σε συστάσεις ελεγκτών ή/και στην ανάληψη δι-
ορθωτικών/βελτιωτικών ενεργειών Άρθρο 25 Παράβαση 2.000

Β. Μη συμμορφώσεις διενεργούντων την ενεργή σήμανση των ιπποειδών

α/α Περιγραφή μη συμμόρφωσης Επιμερισμός ευθύνης
Αναφορά 

στην παρούσα 
απόφαση

Κατάταξη 
μη συμμόρ-

φωσης

Διοικητικό 
πρόστιμο 

(ευρώ)

1. Διενέργεια ενεργούς σήμανσης ιπποειδούς 
από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Ο διενεργών τη σήμανση και 
ο αιτών την έκδοση εγγρά-
φου αναγνώρισης

Άρθρο 13 Παράβαση 5.000

2. Εμφύτευση πομποδέκτη σε μη ενδεδειγμένο 
σημείο του ιπποειδούς

Ο διενεργών τη σήμανση Άρθρο 13 Παράβαση 500

3.
Συμπλήρωση και υπογραφή βεβαίωσης 
ταυτοποίησης από μη εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο

Ο διενεργών τη σήμανση
Άρθρο 13 Παράβαση 5.000

4. Δήλωση ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών 
ή στοιχείων στη βεβαίωση ταυτοποίησης

Ο διενεργών τη σήμανση Άρθρο 13 Παράβαση 3.000

5.
Διενέργεια ενεργούς σήμανσης ιπποειδούς 
χωρίς τη συμπλήρωση και υπογραφή της 
βεβαίωσης ταυτοποίησης

Ο διενεργών τη σήμανση και 
ο αιτών την έκδοση εγγρά-
φου αναγνώρισης

Άρθρο 13 Παράβαση 2.000

Γ. Μη συμμορφώσεις κατόχων – ιδιοκτητών

α/α Περιγραφή μη συμμόρφωσης Επιμερισμός 
ευθύνης *

Αναφορά 
στην παρού-
σα απόφαση

Κατάταξη
μη συμμόρ-

φωσης

Διοικητικό πρό-
στιμο (ευρώ)

1. Η με κάθε τρόπο άρνηση, παρακώλυση ή κωλυσιεργία 
κατά την άσκηση του ελέγχου και η μη παροχή  ή πα-
ροχή  ψευδών ή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών 
και στοιχείων.

Κάτοχος Άρθρο 24 Παράβαση 5.000

2. Διαπίστωση μη αναγνωρισμένου ιπποειδούς ή μη 
αναγνώριση ιπποειδούς εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών

Κάτοχος ή ιδι-
οκτήτης (1) 

Άρθρα 6 και 
10 Παράβαση 500 

ανά ιπποειδές

3. Δήλωση ψευδών στοιχείων του κατόχου ή/και του 
(των) ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών) καταχωρισμένου ιππο-
ειδούς

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 9 Παράβαση 1.000

4. Δήλωση ψευδών στοιχείων του κατόχου ή/και του 
(των) ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών) ιπποειδούς αναπαρα-
γωγής και εκτροφής

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 9 Παράβαση 700

5. Κατοχή μη έγκυρου ή παραποιημένου εγγράφου ανα-
γνώρισης καταχωρισμένου ιπποειδούς 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρα 9, 18, 
19 και 21 Παράβαση 2.000 

ανά έγγραφο
6. Κατοχή μη έγκυρου ή παραποιημένου εγγράφου ανα-

γνώρισης ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής 
Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρα 9, 18, 
19 και 21 Παράβαση 1.000 

ανά έγγραφο
7. Κατοχή πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για συ-

γκεκριμένο καταχωρισμένο ιπποειδές
Κάτοχος ή 
ιδιοκτήτης (1) 

Άρθρα 6 και 
12 Παράβαση 2.000 

ανά ιπποειδές
8. Κατοχή πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για συ-

γκεκριμένο ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής
Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρα 6 και 
12 Παράβαση 1.000 

ανά ιπποειδές
9. Κατοχή εισαγόμενου ιπποειδούς μη ορθώς αναγνωρι-

σμένου ή μη καταχωρισμένου στη βάση δεδομενων 
του άρθρου 23

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 11 Παράβαση 1.500 

ανά ιπποειδές

10. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης αναγνώρισης ή 
καταχώρισης στη βάση δεδομένων του άρθρου 23 
εισαγόμενου ιπποειδούς

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 11 Παρατυπία -

11. Κατοχή αναγνωρισμένου ιπποειδούς που δεν έχει 
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του άρθρου 23

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 17 Παράβαση 1.000 

ανά ιπποειδές
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12. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης καταχώρισης ήδη 
αναγνωρισμένου ιπποειδούς

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 17 Παρατυπία -

13. Παραποίηση βεβαίωσης ταυτοποίησης ιπποειδούς Κάτοχος ή ιδι-
οκτήτης (1) Άρθρο 9 Παράβαση 2.000 

ανά ιπποειδές
14. Μετακίνηση καταχωρισμένου ιπποειδούς χωρίς έγ-

γραφο αναγνώρισης ή προσωρινό έγγραφο Κάτοχος Άρθρο 16 Παράβαση 1.000 
ανά μετακίνηση

15. Μετακίνηση ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής 
χωρίς έγγραφο αναγνώρισης ή προσωρινό έγγραφο Κάτοχος Άρθρο 16 Παράβαση 500 

ανά μετακίνηση
16. Μη ενημέρωση αρμόδιας αρχής στην περίπτωση θα-

νάτου καταχωρισμένου ιπποειδούς
Κάτοχος ή ιδι-
οκτήτης (1) Άρθρο 21 Παράβαση 1.000 

ανά ιπποειδές
17. Μη ενημέρωση αρμόδιας αρχής στην περίπτωση θα-

νάτου ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής
Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 21 Παράβαση 500 

ανά ιπποειδές
18. Καθυστέρηση επιστροφής εγγράφου αναγνώρισης 

μετά τον θάνατο, την απώλεια ή την κλοπή ιπποειδούς
Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 21 Παράβαση -

19. Κατοχή εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς που απε-
βίωσε, απωλέσθηκε ή κλάπηκε

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 21 Παράβαση 1.500 

ανά ιπποειδές
20. Παραποίηση καταχωρήσεων στο Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ του 

Κεφαλαίου ΙI του εγγράφου αναγνώρισης
Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 22 Παράβαση 3.000 

ανά έγγραφο
21. Μη υποβολή αίτησης έκδοσης αντιγράφου εγγράφου 

αναγνώρισης ή εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστα-
σης καταχωρισμένου ιπποειδούς

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρο 18 και 
19 Παράβαση 1.000 

ανά ιπποειδές

22. Μη υποβολή αίτησης έκδοσης αντιγράφου εγγράφου 
αναγνώρισης ή εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστα-
σης ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρο 18 και 
19 Παράβαση 500 

ανά ιπποειδές

23. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης έκδοσης αντιγρά-
φου εγγράφου αναγνώρισης ή εγγράφου αναγνώρι-
σης αντικατάστασης

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρο 18 και 
19 Παρατυπία -

24. Μη δήλωση ή ψευδής δήλωση των μεταβολών που 
αφορούν τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 23 Παράβαση 1.500

25. Καθυστέρηση δήλωσης των μεταβολών που αφορούν 
τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 23 Παρατυπία -

26. Έλλειψη ανταπόκρισης σε συστάσεις ελεγκτών ή/και 
στην ανάληψη διορθωτικών/βελτιωτικών ενεργειών

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) Άρθρο 25 Παράβαση 1.000

(1) Σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5
(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διαφέρει από τον κάτοχο και σε εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5.

3. Κατά τη διαπίστωση παρατυπιών στους διενερ-
γούμενους ελέγχους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24, οι 
διενεργούντες τον έλεγχο διατυπώνουν συστάσεις και 
απαιτούν τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών - βελτιωτι-
κών μέτρων, εντός τασσόμενου χρονικού διαστήματος, 
ώστε να εκλείψουν τα αίτια που τις προκάλεσαν. Στην 
περίπτωση αυτή οι αρμόδιες για τη διενέργεια των αντί-
στοιχων ελέγχων υπηρεσίες παρακολουθούν τις διορθω-
τικές - βελτιωτικές ενέργειες του μη συμμορφούμενου 
και εφόσον απαιτηθεί, προβαίνουν σε επανέλεγχο προ-
κειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του. Εφόσον 
μετά το τέλος της ανωτέρω διαδικασίας διαπιστώνεται 
απροθυμία του μη συμμορφούμενου να ανταποκριθεί 
στις συστάσεις ή/και στην ανάληψη διορθωτικών - βελ-
τιωτικών ενεργειών, επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο 
που ορίζεται στον πίνακα της παρ. 2.

4.  Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων στους διενερ-
γούμενους ελέγχους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου, 
αντίστοιχα προς το είδος της παράβασης, ορίζεται στον 
πίνακα της παρ. 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης περισ-

σότερων της μίας παραβάσεων κατά το διενεργούμενο 
έλεγχο, στο υψηλότερο διοικητικό πρόστιμο προστί-
θενται το 50%, το 25%, το 15%, το 10% και το 5% του 
αμέσως επόμενου, κατά σειρά φθίνοντος ύψους, μέχρι 
το διπλάσιο του υψηλότερου προστίμου.

5.  Τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 2:
(α) καθορίζονται στο διπλάσιο του αρχικά επιβληθέ-

ντος σε περίπτωση υποτροπής ως προς την ίδια παρά-
βαση στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών

(β) επιμερίζονται ισομερώς στον κάτοχο και στον 
ιδιοκτήτη ή στους ιδιοκτήτες του ιπποειδούς (εάν ο 
ιδιοκτήτης διαφέρει από τον κάτοχο), καθώς και στον 
διενεργούντα την ενεργή σήμανση ενός ιπποειδούς και 
στον αιτούντα την έκδοση εγγράφου αναγνώρισης, στην 
περίπτωση που αφορούν παραβάσεις που διαπιστώ-
νονται κατά τους ελέγχους της παρ. 2 του άρθρου 24 
σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 2.

6.  Η απόφαση επιβολής των διοικητικών προστίμων 
της παρ. 2 λαμβάνεται, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγη-
σης των διενεργούντων τον έλεγχο:

(α) από τον Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Γεωργίας του 
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ΥΠΑΑΤ, εάν αφορά μη συμμορφώσεις που διαπιστώνο-
νται κατά τους ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 24 και

(β) από τους Προϊσταμένους των οικείων αρμόδιων 
αρχών της παρ. 2 του άρθρου 3, εάν αφορά μη συμμορ-
φώσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους της παρ. 
2 του άρθρου 24.

7.  Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει έν-
σταση ενώπιον της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την 
απόφαση επιβολής των διοικητικών προστίμων της παρ. 
2, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής 
της σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, ο κατά περίπτωση 
Προϊστάμενος της παρ. 6, με απόφασή του, προβαίνει, 
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της 
ένστασης, στη σύσταση, συγκρότηση και στον ορισμό 
των μελών τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από 
υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της οικείας αρ-
μόδιας ελεγκτικής αρχής, εκ των οποίων, στην περίπτωση 
διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε λόγω μη συμ-
μόρφωσης κατά τους ελέγχους των παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 24, τουλάχιστον ο ένας είναι κτηνίατρος και ο ένας 
γεωπόνος, η οποία συνέρχεται εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία επί της ένστα-
σης, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προσκομιζόμενα με 
την ένσταση συμπληρωματικά στοιχεία. Η απόφαση της 
επιτροπής επί της ένστασης καθίσταται οριστική μετά 
από επικύρωσή της με απόφαση του κατά περίπτωση 
Προϊσταμένου της παρ. 6 και επιδίδεται άμεσα στον εν-
διαφερόμενο, με μέριμνα της οικείας αρμόδιας αρχής.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου κατά της 
οποίας δεν ασκείται ένσταση, μετά την παρέλευση της  
ανωτέρω προθεσμίας για υποβολή ένστασης,  καθίστα-
ται οριστική.

8.  Τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 2:
(α) αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα:
(αα) κατά 100% του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφί-

ας, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται κατά τους 
ελέγχους που διενεργούνται από υπαλλήλους της αρμό-
διας αρχής της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3,

(αβ) κατά 50% του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφί-
ας και κατά 50% των οικείων Περιφερειών, όταν οι μη 
συμμορφώσεις διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους που 
διενεργούνται  από υπαλλήλους των αρμοδίων αρχών 
της παρ. 2 του άρθρου 3,

(β) εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) με τη σύνταξη χρηματικού 
καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και με αναφορά της 
αρχής υπέρ της οποίας κατατίθενται και αποδίδονται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

(γ) εκπίπτουν κατά τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας 
τους εάν αποπληρωθούν εντός εξήντα (60) ημερών, από 
την επίδοση της απόφασης επιβολής τους στον ενδια-
φερόμενο.

Άρθρο 26
Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα Παραρτή-
ματα Α έως Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής και έχουν ως ακολούθως:

Παράρτημα Α: “Αίτηση απόδοσης αριθμού καταχώρι-
σης εκμετάλλευσης”

Παράρτημα Β: “Υπόδειγμα εγγράφου αναγνώρισης 
ιπποειδούς”

Παράρτημα Γ: “Συμπληρωματικές απαιτήσεις για το 
έγγραφο αναγνώρισης ιπποειδούς”

Παραρτημα Δ: “Αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρι-
σης ιπποειδούς ”

Παράρτημα Ε:  “Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς ”
Παράρτημα ΣΤ: “Αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώ-

ρισης ή καταχώρισης υφιστάμενου εγγράφου
αναγνώρισης ιπποειδούς προέλευσης τρίτης χώρας”
Παράρτημα Ζ: “Προσωρινό έγγραφο”
Παραρτημα Η: “Αίτηση καταχώρισης υφιστάμενου εγ-

γράφου αναγνώρισης ιπποειδούς προέλευσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης ”
Παράρτημα Θ:  “Γνωστοποίηση θανάτου ιπποειδούς”

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 6, τα 
ακόλουθα ιπποειδή θεωρείται ότι αναγνωρίζονται σύμ-
φωνα με την παρούσα:

(α) ιπποειδή που γεννήθηκαν έως την 30ή Ιουνίου 
2009 το αργότερο και ταυτοποιήθηκαν έως την εν λόγω 
ημερομηνία σύμφωνα με τις αποφάσεις 93/623/ΕΟΚ ή 
2000/68/ΕΚ, εφόσον τα έγγραφα αναγνώρισης που εκ-
δόθηκαν για τα εν λόγω ιπποειδή:

(αα) καταχωρήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) 504/2008 της Επιτροπής έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο σε βάση δεδομένων της 
εκδίδουσας αρχής και με την προϋπόθεση τήρησης της 
προθεσμίας της παρ. 3,

(αβ) περιλαμβάνουν τμήμα που αντιστοιχεί στο κεφά-
λαιο IX του υποδείγματος εγγράφου αναγνώρισης που 
ορίζεται στο παράρτημα της απόφασης 93/623/ΕΚ, και 
το μέρος III-Α του εγγράφου αναγνώρισης συμπληρώνε-
ται όταν εισάγονται πληροφορίες στο μέρος III-Β,

(β) ιπποειδή που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
(α), αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
504/2008 της Επιτροπής έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή 
τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής 
έως την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσης, καταχω-
ρήθηκαν σε βάση δεδομένων της εκδίδουσας αρχής έως 
τις ανωτέρω προθεσμίες, αντίστοιχα, και με την προϋπό-
θεση τήρησης της προθεσμίας της παρ. 3.

2. Ιπποειδή που εισήχθησαν στην Ένωση από τρίτη 
χώρα μετά τις 30 Ιουνίου 2009 ή γεννήθηκαν στην Ένωση 
και τα οποία δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 1, 
αναγνωρίζονται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 
ή 19 αυτής, ανάλογα με τις πληροφορίες αναγνώρισής 
τους οι οποίες είναι διαθέσιμες και ταξινομούνται στο 
μέρος II του κεφαλαίου ΙΙ του αντιγράφου του εγγρά-
φου αναγνώρισης ως ιπποειδή που δεν προορίζονται 
για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Τα έγγραφα αναγνώρισης όλων των εν ζωή ιπποει-
δών που διατηρούνται στην Ελλάδα και εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις της παρ. 1 καταχωρούνται στη βάση δεδο-
μένων του άρθρου 23 εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσης.
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Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η έναρξη εφαρμογής της παρούσας θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

κατ’ εξουσιοδότηση των οικείων νομοθετικών διατάξεων, μετά το πέρας των διαδικασιών  έκδοσης των εντύπων 
διαβατηρίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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