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ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας ιπποειδών 

 

  

Με αφορμή το πρόσφατο συμβάν της κακοποίησης ιπποειδούς που έλαβε χώρα 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε και 

εφιστήσουμε την αναγκαιότητα εφαρμογής των παρακάτω που αφορούν στην 

προστασία ιπποειδών: 

 

Α) Ως προς το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των ιπποειδών 

ως ζώα εργασίας, στις εκτροφές και κατά τη μεταφορά τους ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Ενωσιακή νομοθεσία: 

 

Κανονισμός 1/2005 του Συμβουλίου «για την προστασία των ζώων κατά την 

μεταφορά  και τις συναφείς δραστηριότητες» 

 

Οδηγία 98/58 της Επιτροπής «για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία» 

 

Κανονισμός 2017/625/ΕΕ  του Συμβουλίου «για τους επίσημους ελέγχους και 

τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της 

εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την 

υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα» 

 

  ΠΡΟΣ:  1) Περιφέρειες Χώρας 

 Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής 

         Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

 Διευθύνσεις Κτηνιατρικής  

 Έδρες τους 

          2) Περιφερειακές και Μητροπολιτικές 

Ενότητες Χώρας 

            Διευθύνσεις και Τμήματα 

Κτηνιατρικής 

            Έδρες τους 

           

 ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο κ. Υπουργού ΑΑΤ 

            κ. Γεωργίου Γεωργαντά 

2) Γραφείο κ. Υφυπουργού ΑΑΤ 

κ. Συμεών Κεδίκογλου 

3) Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΑΑΤ 

κ. Χριστιάνας Καλογήρου 
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Εθνική νομοθεσία: 

 

Νόμος 1197/81 (Α’ 240) «Περί προστασίας των ζώων» 

 

 

Β) Από την υπηρεσία μας έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες εγκύκλιοι που 

διαχειρίζονται ζητήματα προστασίας των ιπποειδών: 

 

Εγκύκλιοι για τα ιπποειδή εργασίας 

1461/205906/3.8.2021  με θέμα «Προστασία των ιπποειδών εργασίας και των 

ζώων που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών υπό ακραίες καιρικές 

συνθήκες» 

1837/108300/2.8.2018 με θέμα «Προστασία των ιπποειδών εργασίας» 

1530/191738/14.7.2020 με θέμα: «Διαβίβαση κατευθυντηρίων γραμμών και 

φυλλαδίων – Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ζώων» 

 

Εγκύκλιος για την ικανότητα προς μεταφορά 

 

1073/133424/20.5.2021 με θέμα: «Οργάνωση επισήμων ελέγχων για τη 

μεταχείριση ασθενών και τραυματισμένων ζώων και την επείγουσα σφαγή 

παραγωγικών ζώων στις εκτροφές», όπου είχαν επισυναφθεί και κατευθυντήριες 

γραμμές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τον οργανισμό  Federation of Veterinarians of 

Europe και τη ΜΚΟ Eurogroup for Animals και περιλαμβάνουν φωτογραφίες με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα ιπποειδών που είναι ικανά ή μη ικανά για μεταφορά. 

 

 

Εγκύκλιοι σχετικά με τη μεταφορά όλων των ειδών ζώων: 

 

1090/177723/24.6.2022 με θέμα «Προστασία κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων 

τους θερινούς μήνες» 

2543/349457/14.12.2020 με θέμα: «Οργάνωση επισήμων ελέγχων για την 

προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά» 

276832/23.7.2010 με θέμα: «Εφαρμογή της ΚΥΑ 314754/2009 (Λήψη των 

αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 1/2005 και 

1255/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)» 

261069/15.1.2007 με θέμα: «Εφαρμογή Κανονισμού 1/2005 «για την προστασία 

των ζώων κατά την μεταφορά  και τις συναφείς δραστηριότητες» 

 

Οι ανωτέρω εγκύκλιοι αφορούν το σύστημα οργάνωσης των επίσημων 

κτηνιατρικών ελέγχων για τον τομέα της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά 

συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών (και των ιπποειδών εργασίας). 

 

Γ) Επιπλέον ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου 

Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων σχετικά με την προστασία των ιπποειδών 

εργασίας, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 7.12 του Κώδικα Χερσαίων Ζώων και 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: Terrestrial Code Online Access - WOAH - World 

Organisation for Animal Health 

 

https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_working_equids.htm
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_working_equids.htm


Δ) Από 21 Οκτωβρίου 2022 τίθεται σε ισχύ η αρ. 726/107637/2022 (B’ 2028)  

υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του συστήματος σήμανσης και καταγραφής 

ιπποειδών. 

 

Ε)  Όσον αφορά τις κυρώσεις ισχύουν οι διατάξεις των ακόλουθων νόμων: 

 

1) Το άρθρο 8 του ν. 1197/81 (Α’ 240) «Περί προστασίας των ζώων, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του ν.4745/2020 (Α’ 214) - Ποινικές κυρώσεις για τα 

ζώα εργασίας  

2) Το άρθρο 23 υποτομείς δ) και ε) του ν. 4235/2014 (Α’32) «Διοικητικά 

μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 

στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.» 

 

 Παρακαλούμε για την εκ νέου ενημέρωση των ιδιοκτητών – υπευθύνων ιπποειδών της 

περιοχής αρμοδιότητάς σας, τη διενέργεια επισήμων ελέγχων για την εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας και την επιβολή των ανωτέρω προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε 

περιπτώσεις διαπίστωσης  μη συμμορφώσεων. 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

 

 

 

          ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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