
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 726/107637 
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμο-

γής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 

Μαρτίου 2016 (L 84), του κατ’ εξουσιοδότηση Κα-

νονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης 

Ιουνίου 2019 (L 314) και του εκτελεστικού Κα-

νονισμού (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής της 10ης 

Ιουνίου 2021 (L 213), όσον αφορά τη δημιουργία 

συστήματος για την ταυτοποίηση και την ιχνηλά-

τηση των δεσποζόμενων ιπποειδών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), 
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, 
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την 
τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων 
στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία 
των ζώων») (L 84).

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2035 
της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019, για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες 
που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται 
χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνη-
λασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων 
και αυγών για επώαση (L 314).

4. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/963 της 
Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) 2016/429, (ΕΕ) 
2016/1012 και (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την ταυτοποίη-
ση και την καταχώριση των ιπποειδών και τη θέσπιση 
υποδειγμάτων εγγράφων ταυτοποίησης για τα εν λόγω 
ζώα (L 213).

5. Την υπ’  αρ. 6310/9.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 84), του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτρο-
πής της 28ης Ιουνίου 2019 (L 314) και του εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής της 10ης Ιου-
νίου 2021 (L 213), σχετικά με τη δημιουργία συστήματος 
για την ταυτοποίηση και καταχώριση των δεσποζόμενων 
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ιπποειδών, την καταχώριση των εγκαταστάσεων ιπποει-
δών και των υπευθύνων επιχειρήσεων ιπποειδών και τη 
διαχείριση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ορισμοί: 

α) του άρθρου 2 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/963,

β) υπεύθυνος εγκατάστασης ιπποειδών: οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για 
εγκατάσταση στην οποία διατηρούνται ιπποειδή,

γ) «ανεπιτήρητο δεσποζόμενο ιπποειδές»: το δεσποζό-
μενο ιπποειδές, το οποίο εντοπίζεται άνευ επιτήρησης, 
εκτός εγκατάστασης.

Άρθρο 3 
Αρμόδιες αρχές

1. Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 
Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΠΑΑΤ) είναι αρμό-
δια για: 

α) την εισήγηση στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για την έγκριση των 
ενέσιμων πομποδεκτών των ιπποειδών,

β) την εισήγηση στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για την απόδοση κωδι-
κού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της παρ. 1 του 
άρθρου 4 και σε κάθε βάση δεδομένων που δημιουρ-
γείται στο πλαίσιο αυτής,

γ) την εισήγηση στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για την εξουσιοδότη-
ση για την έκδοση και χορήγηση διευρυμένων εντύπων 
ταυτοποίησης για εγγεγραμμένα ιπποειδή,

δ) την έκδοση εγκυκλίων ή/και εγχειριδίων για την 
ενιαία εφαρμογή του συστήματος ταυτοποίησης και 
ιχνηλάτησης των ιπποειδών,

ε) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαι-
τείται, για τη συμπλήρωση του εγγράφου ταυτοποίησης 
των ιπποειδών,

στ) τους έλεγχους της παρ. 2 του άρθρου 16,
ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται στην πα-

ρούσα.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 

ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:
α) τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

βάσης δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4, τη διαλει-
τουργικότητά της, όπου απαιτείται, με διεθνείς βάσεις 
δεδομένων για τα ιπποειδή, την οργάνωση του  back 
office των ψηφιακών δομών του συστήματος και την 
τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία 
της μηχανογραφικής υποδομής,

β) τη χορήγηση πρόσβασης στους χρήστες της ηλε-
κτρονικής βάσης δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4 
και των ψηφιακών εφαρμογών που λειτουργούν στα 
πλαίσια αυτής,

γ) την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up) των 
πληροφοριών που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4,

δ) την έκδοση εγκυκλίων ή/και εγχειριδίων και την παρο-
χή τεχνικών οδηγιών σε ό,τι αφορά στη χρήση της ηλεκτρο-
νικής βάσης δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4 και των 
ψηφιακών εφαρμογών που λειτουργούν στα πλαίσια αυτής,

ε) την εφαρμογή των άρθρων 4,7 και 8 του εκτελεστι-
κού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963, σε συνεργασία με την 
αρμόδια αρχή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,

στ) τη μετάπτωση των ήδη καταχωρισμένων δεδομέ-
νων από άλλες βάσεις δεδομένων, που διατηρούν φορείς 
που διαχειρίζονται ιπποειδή, στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4.

3. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων είναι αρμόδια για την 
παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για 
τη συμπλήρωση των υγειονομικών πληροφοριών του 
εγγράφου ταυτοποίησης.

4. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενο-
τήτων της χώρας είναι αρμόδιες για:

α) την απόδοση κωδικών αριθμών καταχώρισης στις 
εγκαταστάσεις πποειδών,

β) την έκδοση εγγράφων ταυτοποίησης για τα ιππο-
ειδή της περιοχής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας και των Κανονισμών του άρ-
θρου 1, 

γ) τη μέριμνα για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής 
βάσης δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παρούσας και των Κανονισμών του 
άρθρου 1,

δ) τους ελέγχους της παρ. 3 του άρθρου 16.
5. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών της 

χώρας είναι αρμόδιες για: 
α) τη διαχείριση των ανεπιτήρητων ιπποειδών,
β) τη συνδρομή στους επιτόπιους ελέγχους του άρ-

θρου 11.

Άρθρο 4
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων - 
Απόδοση κωδικών στις βάσεις δεδομένων - 
Εξουσιοδοτήσεις

1. Δημιουργείται και τηρείται στο ΥΠΑΑΤ ηλεκτρονι-
κή βάση δεδομένων, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 
του άρθρου 109 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, με την 
ονομασία «Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων των 
Ιπποειδών» (ΚΗΒΔΙ). Στην ΚΗΒΔΙ περιλαμβάνονται του-
λάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα 
και στους Κανονισμούς του άρθρου 1 και της αποδίδεται 
ο κωδικός 300001, σύμφωνα με το άρθρο 5 του εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.

2. Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενο-
τήτων:

α) εκδίδουν και χορηγούν, μέσω της ΚΗΒΔΙ, τα τυπο-
ποιημένα ενιαία ισόβια έγγραφα για τα ιπποειδή που δεν 
είναι εγγεγραμμένα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
22 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963,

β) καταχωρίζουν στην ΚΗΒΔΙ τα στοιχεία ταυτοποίησης 
των ιπποειδών της περ. α’, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963, 

γ) καταχωρίζουν στην ΚΗΒΔΙ τις εγκαταστάσεις ιππο-
ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 5, 

δ) καταχωρίζουν στην ΚΗΒΔΙ τα στοιχεία ταυτοποίη-
σης των υπευθύνων επιχειρήσεων ιπποειδών (όνομα, 
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επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή τον αριθμό άλλου 
εγγράφου ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, έδρα), 
σύμφωνα με την παρ. 3 και παρ. 4 του άρθρου 7,

ε) εκδίδουν και χορηγούν, μέσω της ΚΗΒΔΙ, διευρυμένα 
ενιαία ισόβια έγγραφα για ιπποειδή, πλην αυτών που εκ-
δίδουν τα όργανα που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα 
την παρ. 5, όποτε αυτό απαιτείται κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.

3. Οι κοινωνίες εκτροφής υποβάλλουν στην Διεύθυν-
ση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών 
Εφαρμογών αίτηση, προκειμένου να τους αποδοθεί ο 
κωδικός του άρθρου 5 του εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/963 και να εξουσιοδοτηθούν για την έκδοση 
ή για την έκδοση και χορήγηση διευρυμένων εγγράφων 
ταυτοποίησης, για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή της περ. α’ 
της παρ. 5 του άρθρου 2 του ίδιου Κανονισμού, που δι-
αχειρίζονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 
του Κανονισμού αυτού. Στην αίτηση διευκρινίζεται αν 
επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν μόνο για την έκδοση ή 
για την έκδοση και χορήγηση των διευρυμένων εγγρά-
φων ταυτοποίησης. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο, 
ο οποίος περιλαμβάνει:

α) βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ζωϊκών Γενετικών 
Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ 
ότι η κοινωνία εκτροφής έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016 (L 171),

β) δείγμα του διευρυμένου εγγράφου ταυτοποίη-
σης που θα εκδίδουν ή θα εκδίδουν και θα χορηγούν. 
Το δείγμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/963,

γ) συνοπτική περιγραφή της βάσης δεδομένων που 
διαχειρίζονται και για την οποία αιτούνται να λάβουν κω-
δικό, με αναφορά στις πληροφορίες που περιλαμβάνει η 
βάση, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν, τουλάχιστον, τις 
απαιτήσεις του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963,

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι τα διευρυμένα έγγραφα 
ταυτοποίησης, που θα εκδίδουν ή θα εκδίδουν και θα 
χορηγούν, θα είναι πανομοιότυπα με το δείγμα που υπο-
βάλλουν με την αίτησή τους,

ε) υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρούν τις υποχρεώ-
σεις τους για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή της περ. α’ της 
παρ. 5 του άρθρου 2 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/963, που διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις της παρούσας και των Κανονισμών του άρθρου 1, 
όσον αφορά:

αα) στην ενημέρωση και διαχείριση των διευρυμένων 
εγγράφων ταυτοποίησης που εκδίδουν ή εκδίδουν και 
χορηγούν,

ββ) στην ενημέρωση της ΚΗΒΔΙ,
γγ) στην άμεση ενημέρωση της αρμόδιας αρχής της 

παρ. 1 του άρθρου 3, για οποιαδήποτε μεταβολή των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον φάκελο που 
συνοδεύει την αίτησή τους,

δδ) στην ενημέρωση και συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές,

στ) Αποδεικτικό έγγραφο της νόμιμης εκπροσώπησης 
του νομικού προσώπου από το φυσικό πρόσωπο που 
υποβάλλει και υπογράφει την αίτηση.

4. Οι ομοσπονδίες, οι οργανισμοί και οι ενώσεις 
υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, 
Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών αίτηση, προ-
κειμένου να τους αποδοθεί ο κωδικός του άρθρου 
5 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 και να 
εξουσιοδοτηθούν για την έκδοση ή για την έκδοση και 
χορήγηση διευρυμένων εγγράφων ταυτοποίησης, για 
τα εγγεγραμμένα ιπποειδή της περ. β’ της παρ. 5 του 
άρθρου 2 του ίδιου Κανονισμού που διαχειρίζονται, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Κανονισμού 
αυτού. Στην αίτηση διευκρινίζεται αν επιθυμούν να 
εξουσιοδοτηθούν μόνο για την έκδοση ή για την έκδο-
ση και χορήγηση των διευρυμένων εγγράφων ταυτο-
ποίησης. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος 
περιλαμβάνει:

α) το καταστατικό της ομοσπονδίας, του οργανισμού 
ή της ένωσης,

β) δείγμα του διευρυμένου εγγράφου ταυτοποίη-
σης που θα εκδίδουν ή θα εκδίδουν και θα χορηγούν. 
Το δείγμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/963,

γ) συνοπτική περιγραφή της βάσης δεδομένων που 
διαχειρίζονται και για την οποία αιτούνται να λάβουν 
κωδικό, με αναφορά στις πληροφορίες που περιλαμβά-
νει η βάση δεδομένων, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν, 
τουλάχιστον, τις απαιτήσεις του εκτελεστικού Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2021/963,

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι τα διευρυμένα έγγραφα 
ταυτοποίησης, που θα εκδίδουν ή θα εκδίδουν και θα 
χορηγούν, θα είναι πανομοιότυπα με το δείγμα που υπο-
βάλλουν με την αίτησή τους,

ε) υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρούν τις υποχρεώ-
σεις τους για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή της περ. β’ της 
παρ. 5 του άρθρου 2 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/963, που διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις της παρούσας και των Κανονισμών του άρθρου 1, 
όσον αφορά:

αα) στην ενημέρωση και διαχείριση των διευρυμένων 
εγγράφων ταυτοποίησης που εκδίδουν ή εκδίδουν και 
χορηγούν,

ββ) στην ενημέρωση της ΚΗΒΔΙ,
γγ) στην άμεση ενημέρωση της αρμόδιας αρχής της 

παρ. 1 του άρθρου 3, για οποιαδήποτε μεταβολή των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον φάκελο που 
συνοδεύει την αίτησή τους,

δδ) στην ενημέρωση και συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές,

στ) αποδεικτικό έγγραφο της νόμιμης εκπροσώπησης 
του νομικού προσώπου από το φυσικό πρόσωπο που 
υποβάλλει και υπογράφει την αίτηση.

5. Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, μετά από εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 
Κτηνιατρικών Εφαρμογών, εγκρίνονται ή απορρίπτονται 
οι αιτήσεις των παρ. 3 και 4. Με την έγκριση αποδίδεται 
κωδικός στο εξουσιοδοτημένο όργανο, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963. 
Η έγκριση έχει διάρκεια πέντε (5) ετών και ανανεώνεται, 
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με την ίδια διαδικασία, πριν τη λήξη της. Στην περίπτω-
ση που κάποια από τις προϋποθέσεις των παρ. 3 και 4 
παύσει να ισχύει, η έγκριση εξουσιοδότησης ανακαλείται 
με ίδια απόφαση.

6. Τα όργανα που εξουσιοδοτούνται, σύμφωνα με 
την απόφαση της παρ. 5, καταχωρίζουν στην ΚΗΒΔΙ, 
πριν από την έκδοση των διευρυμένων εγγράφων 
ταυτοποίησης και με την πρόσβαση που τους δίνεται 
από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
ΥΠΑΑΤ, τα στοιχεία ταυτοποίησης των ιπποειδών που 
διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρ-
θρου 6 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 
και, τουλάχιστον, τα στοιχειά ταυτοποίησης του υπευ-
θύνου επιχείρησης του καθενός από αυτά τα ιπποειδή 
(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή τον αριθ-
μό άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, στοιχεία επικοι-
νωνίας, έδρα), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7. 
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αυτό δεν είναι εφικτό, δεν 
προχωρούν στην έκδοση του διευρυμένου εγγράφου 
ταυτοποίησης.

7. Κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 22 του 
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963, τα όργανα που 
εξουσιοδοτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5, 
μόνο για την έκδοση διευρυμένων εγγράφων ταυτοποί-
ησης, μετά την έκδοση κάθε διευρυμένου εγγράφου 
ταυτοποίησης αποστέλλουν σφραγισμένο φάκελο, με 
αποδεικτικό παραλαβής, στην κτηνιατρική υπηρεσία της 
Περιφερειακής Ενότητας, η οποία επιβλέπει την εγκα-
τάσταση που συνήθως διαμένει το εν λόγω ιπποειδές. 
Ο φάκελος περιλαμβάνει:

α) το διευρυμένο έγγραφο ταυτοποίησης,
β) υπεύθυνη δήλωση από το εξουσιοδοτημένο όρ-

γανο ότι το συγκεκριμένο εγγεγραμμένο ιπποειδές έχει 
καταχωριστεί στην ΚΗΒΔΙ,

γ) τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του 
υπευθύνου επιχείρησης του εγγεγραμμένου ιπποειδούς, 
στον οποίο θα χορηγηθεί το διευρυμένο έγγραφο ταυ-
τοποίησης του φακέλου.

Η οικεία κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενό-
τητας, χορηγεί το διευρυμένο έγγραφο ταυτοποίησης, 
το αργότερο σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
παραλαβής του φακέλου. Αν ο φάκελος είναι ελλιπής 
το διευρυμένο έγγραφο ταυτοποίησης επιστρέφεται με 
τον ίδιο τρόπο και σχετική αιτιολόγηση στο εξουσιοδο-
τημένο όργανο που τον απέστειλε.

Άρθρο 5
Καταχώριση 
των εγκαταστάσεων ιπποειδών

1. Ο υπεύθυνος εγκατάστασης ιπποειδών, πριν 
από την είσοδο ζωικού κεφαλαίου στην εγκατάστα-
ση, υποβάλλει στην κτηνιατρική υπηρεσία της Πε-
ριφερειακής Ενότητας που έχει την επίβλεψη της 
εγκατάστασης αίτηση, προκειμένου η εγκατάσταση 
να καταχωριστεί σε μητρώο, το οποίο αποτελεί μέ-
ρος της ΚΗΒΔΙ και να της αποδοθεί μοναδικός αριθ-
μός καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 93 και την 
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/429.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή τον 

αριθμό άλλου εγγράφου ταυτοποίησης,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα (τηλέφωνο, 

κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας),

γ) την έδρα της εγκατάστασης (Περιφέρεια, Περιφε-
ρειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Διεύθυνση, 
ΤΚ, Γεωγραφικές Συντεταγμένες),

δ) στην περίπτωση εγκατάστασης όπου διατηρούνται 
δεσποζόμενα ιπποειδή σε ημιελεύθερες συνθήκες, σχε-
τική υπεύθυνη δήλωση.

3. Η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενό-
τητας, που έχει την επίβλεψη της εγκατάστασης, κατα-
χωρίζει την εν λόγω εγκατάσταση και τα στοιχεία του 
υπευθύνου της στην ΚΗΒΔΙ και της αποδίδει τον μονα-
δικό κωδικό αριθμό καταχώρισης.

Η μορφή του κωδικού αριθμού είναι η εξής: 
ELXX01ZZZZ

Όπου:
ΧΧ: ο κωδικός αριθμός του Νομού (Νομαρχίας στην 

περίπτωση του Νομού Αττικής), 
01: δείκτης ότι πρόκειται για εγκατάσταση ιπποειδών.
ΖΖΖΖ: ο αύξων αριθμός της εγκατάστασης.
Η απόδοση του κωδικού αριθμού καταχώρισης δεν 

αποτελεί τεκμήριο για τη νόμιμη λειτουργία της εγκα-
τάστασης.

Άρθρο 6
Τήρηση αρχείων στην εγκατάσταση ιπποειδών

1. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων ιπποειδών δια-
τηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 102 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 
και το άρθρο 24 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2035, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
εξής πληροφορίες:

α) το είδος του ιπποειδούς (ίππος, όνος, ημίονος, ζέ-
βρα, κ.λπ.),

β) τον μοναδικό κωδικό του ιπποειδούς,
γ) τον κωδικό του μέσου ταυτοποίησης που φέρει το 

ιπποειδές, 
δ) την ημερομηνία γέννησης στην εγκατάσταση,
ε) την ημερομηνία θανάτου, θανάτωσης ή απώλειας 

(συμπεριλαμβανομένης της κλοπής),
στ) την ημερομηνία μετακίνησης,
ζ) τον τόπο προορισμού ή προέλευσης.
2. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων του άρθρου 11 

διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο, το οποίο περι-
λαμβάνει μόνο τα στοιχεία της απογραφής του συνόλου 
των ιπποειδών της εγκατάστασης (ημερομηνία απογρα-
φής και σύνολο, ανά είδος, ιπποειδών). Οι πληροφορίες 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ενημερώνονται μετά 
την ταυτοποίηση των εν λόγω ιπποειδών, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 11.

3. Τα αρχεία των παρ. 1 και 2 διατηρούνται σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. Οι πληροφορίες που περιέχουν δια-
τηρούνται από τους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων για 
τρία (3) έτη, από την ημερομηνία θανάτωσης, θανάτου, 
απώλειας, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής ή αλλαγής 
της συνήθους διαμονής του ιπποειδούς.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20077Τεύχος B’ 2028/21.04.2022

Άρθρο 7
Ταυτοποίηση και καταχώριση ιπποειδών 
που γεννιούνται στη χώρα - Καταχώριση 
των υπεύθυνων επιχείρησης αυτών

1. Όλα τα δεσποζόμενα ιπποειδή που γεννιούνται στη 
χώρα ταυτοποιούνται ατομικά, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 114 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και συ-
γκεκριμένα:

α) με ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος τους αποδίδεται 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρο 6 του εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963,

β) ένα ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης, τυποποιη-
μένο ή διευρυμένο σύμφωνα με το άρθρο 17 του εν λόγω 
Κανονισμού, το οποίο είναι σύμφωνο με το παράρτημα 
ΙΙ αυτού και

γ) με ένα μέσο ταυτοποίησης και συγκεκριμένα ενέσι-
μο πομποδέκτη, οι τεχνικές προδιαγραφές του οποίου 
περιγράφονται στο παράρτημα Ι του ανωτέρω Κανονι-
σμού.

2. Τα τελευταία δεκαπέντε (15) αριθμητικά ψηφία του 
κωδικού που εκπέμπουν οι ενέσιμοι πομποδέκτες έχουν 
την εξής μορφή:

3001, ακολουθούμενα από 11 αριθμητικά ψηφία.
Η εμφύτευση του πομποδέκτη πραγματοποιείται απο-

κλειστικά από κτηνίατρο, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του εκτελεστι-
κού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963. Ο κτηνίατρος που πραγ-
ματοποιεί την εμφύτευση και ο υπεύθυνος επιχείρησης 
ιπποειδούς συνυπογράφουν το έντυπο ταυτοποίησης 
του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

3. Ο υπεύθυνος επιχείρησης του ιπποειδούς υποβάλλει 
το έντυπο ταυτοποίησης της παρ. 2:

α) στην κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής 
Ενότητας που επιβλέπει την εγκατάσταση, στην οποία 
διαμένει συνήθως το ιπποειδές, προκειμένου να αιτηθεί 
την έκδοση τυποποιημένου εγγράφου ταυτοποίησης ή

β) στα εξουσιοδοτημένα όργανα του άρθρου 4, προ-
κειμένου να αιτηθεί την έκδοση διευρυμένου εγγράφου 
ταυτοποίησης, αν πρόκειται για εγγεγραμμένο ιπποειδές.

Η κτηνιατρική υπηρεσία της περ. α’ ή το εξουσιοδοτη-
μένο όργανο της περ. β’, που παραλαμβάνει, ανάλογα με 
την περίπτωση, το έντυπο ταυτοποίησης, καταχωρίζει 
στην ΚΗΒΔΙ τον υπεύθυνο επιχείρησης και τα στοιχεία 
ταυτοποίησης του ιπποειδούς και στη συνέχεια εκδίδει 
το έγγραφο ταυτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4.

4. Σε περίπτωση αλλαγής υπευθύνου επιχείρησης του 
ιπποειδούς, ο νέος υπεύθυνος, το αργότερο σε επτά (7) 
ημέρες από την ημέρα που ανέλαβε την ευθύνη του ιπ-
ποειδούς, υποβάλλει αίτηση στην κτηνιατρική υπηρεσία 
της Περιφερειακής Ενότητας που επιβλέπει την εγκα-
τάσταση στην οποία διαμένει συνήθως το ιπποειδές. Η 
αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντα (όνομα, 
επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή τον αριθμό άλλου 
εγγράφου ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, έδρα), 
με αναφορά στον μοναδικό κωδικό και στον κωδικό του 
μέσου ταυτοποίησης του ιπποειδούς. Η εν λόγω κτηνια-
τρική υπηρεσία καταχωρίζει τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες στην ΚΗΒΔΙ.

Άρθρο 8
Προθεσμίες 
για την ενημέρωση της ΚΗΒΔΙ

Ο υπεύθυνος επιχείρησης ιπποειδούς ενημερώνει την 
κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που 
επιβλέπει την εγκατάσταση στην οποία βρίσκεται το ιπ-
ποειδές, προκειμένου να καταχωριστούν στην ΚΗΒΔΙ οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 του εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963, εντός προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες από την καταχώριση 
του ιπποειδούς στο αρχείο του άρθρου 6.

Άρθρο 9
Χρονικές περίοδοι για την ταυτοποίηση

Ο υπεύθυνος επιχείρησης ιπποειδούς μεριμνά ώστε 
κάθε ιπποειδές υπό την ευθύνη του να ταυτοποιείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 7, εντός χρονικής περιόδου που 
δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερο-
μηνία γέννησης του ζώου και, σε κάθε περίπτωση, πριν 
από την αναχώρηση του ζώου από την εγκατάσταση 
όπου γεννήθηκε για περίοδο που υπερβαίνει τις τριάντα 
(30) ημέρες, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 21 
του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963, εκτός από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις περ. α’ και γ’της 
ίδιας διάταξης.

Άρθρο 10
Αντικατάσταση των μέσων ταυτοποίησης

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των ιπποειδών μεριμνούν 
ώστε τα μέσα ταυτοποίησης του άρθρου 7 να αντικα-
θίστανται, στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας 
τους, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία της διαπιστωθείσας δυσλειτουργίας τους 
και σε κάθε περίπτωση πριν από την αναχώρηση του 
ιπποειδούς από την εγκατάσταση της συνήθους δια-
μονής του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.

Άρθρο 11
Δεσποζόμενα ιπποειδή που διατηρούνται 
σε ημιελεύθερες συνθήκες

1. Αν υπεύθυνος εγκατάστασης ιπποειδών υποβάλει 
την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 
5, η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, 
που έχει την επίβλεψη της εγκατάστασης, πραγματο-
ποιεί επιτόπιο έλεγχο και αν διαπιστώσει τη διατήρη-
ση ιπποειδών σε ημιελεύθερες συνθήκες στην εν λόγω 
εγκατάσταση:

α) χορηγεί στον υπεύθυνο της εγκατάστασης αυτής 
σχετική βεβαίωση, 

β) ενημερώνει, αναλόγως, την ΚΗΒΔΙ.
2. Ο επιτόπιος έλεγχος της παρ. 1 πραγματοποιείται 

από τουλάχιστον δύο (2) ελεγκτές. Στον έλεγχο, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να συνδράμει η κτηνιατρική 
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

3. Τα δεσποζόμενα ιπποειδή που διατηρούνται σε 
εγκαταστάσεις σε ημιελεύθερες συνθήκες ταυτοποιού-
νται σύμφωνα με την περ. γ ’της παρ. 1 του άρθρου 21 
του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.
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4. Ο υπεύθυνος εγκατάστασης που διατηρεί ιπποειδή 
σε ημιελεύθερες συνθήκες κοινοποιεί στην οικεία κτηνι-
ατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας απογρα-
φή του πληθυσμού των ημιελεύθερων ιπποειδών μία 
φορά κάθε έτος (από 1 έως 31 Μαΐου) και οπωσδήποτε 
κάθε φορά που μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των 
ιπποειδών αυτών.

Άρθρο 12
Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
όσον αφορά στα μέσα και στα έγγραφα 
ταυτοποίησης, σε περίπτωση θανάτωσης, 
θανάτου ή απώλειας ιπποειδών

1. Σε περίπτωση θανάτωσης ή θανάτου ιπποειδούς, 
με ευθύνη του υπεύθυνου επιχείρησης του ιπποειδούς, 
ανακτάται από το ιπποειδές ο ενέσιμος πομποδέκτης 
και το αργότερο σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
θανάτωσης ή θανάτου του ιπποειδούς, παραδίδεται στην 
κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότη-
τας, όπου καταστρέφεται, σε εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963. 
Η κτηνιατρική υπηρεσία καταχωρίζει στην ΚΗΒΔΙ τις πλη-
ροφορίες για τη θανάτωση ή το θάνατο του ιπποειδούς.

2. Για το έγγραφο ταυτοποίησης, ανάλογα με την περί-
πτωση, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο 
άρθρο 27 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.

3. Η ακύρωση του εγγράφου ταυτοποίησης του ιππο-
ειδούς, σε εφαρμογή των απαιτήσεων του εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963, όταν διενεργείται από τις 
κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
γίνεται μέσω διάτρησης.

Άρθρο 13
Έγκριση εναλλακτικών μεθόδων ταυτοποίησης

Στην περίπτωση ιπποειδούς με μοναδικά χρωματικά 
σημάδια, όπως οι ζέβρες, σε εγκαταστάσεις υπό περιορι-
σμό, επιτρέπεται η αντικατάσταση της σχηματικής παρά-
στασης του μέρους Β του τμήματος Ι του υποδείγματος 
εγγράφου ταυτοποίησης που παρατίθεται στο μέρος Ι 
του παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/963, από φωτογραφία υψηλής ποιότητας, σε εφαρ-
μογή της παρ. 5 του άρθρου 16 του ίδιου Κανονισμού. 
Η φωτογραφία αυτή συμπεριλαμβάνεται και στο έντυπο 
ταυτοποίησης ιπποειδούς με το οποίο ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης αιτείται την έκδοση του εγγράφου ταυτο-
ποίησης του εν λόγω ιπποειδούς.

Άρθρο 14
Έγκριση των ενέσιμων πομποδεκτών 
που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση 
των ιπποειδών

1. Οι ενέσιμοι πομποδέκτες που χρησιμοποιούνται στη 
χώρα για την ταυτοποίηση ιπποειδών εγκρίνονται από 
τη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 
Κτηνιατρικών Εφαρμογών σε εφαρμογή της περ. α’ της 
παρ. 3 του άρθρου 59 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2019/2035. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που κατασκευάζει ενέσιμους πομποδέκτες ή εκπροσω-
πεί νόμιμα κατασκευάστρια εταιρία της αλλοδαπής και 

ενδιαφέρεται να θέσει το προϊόν στην ελληνική αγορά, 
υποβάλλει στην ανωτέρω υπηρεσία την αίτηση του πα-
ραρτήματος Ι.

2. Με την ανωτέρω αίτηση επισυνάπτονται:
α) για τα νομικά πρόσωπα που κατασκευάζουν ενέσι-

μους πομποδέκτες ή εκπροσωπούν νόμιμα κατασκευ-
άστρια εταιρία της αλλοδαπής, τα αναγκαία κατά περί-
πτωση αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 
νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου,

β) σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα 
κατασκευάστρια εταιρία της αλλοδαπής, αποδεικτικό 
έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης της κατασκευάστριας 
εταιρίας από τον αιτούντα,

γ) δήλωση γνωστοποίησης των πιθανών ενδιάμεσων 
διανομέων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των λιανοπωλη-
τών (στη δήλωση αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η 
επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση ή η έδρα, το ΑΦΜ, 
το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου κάθε πιθανού ενδιάμεσου διανομέα),

δ) υπεύθυνη δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων των 
περ. α’, γ’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 
170285/29.08.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2236), 
όπως ισχύει, από τον αιτούντα και τον κάθε τυχόν ενδι-
άμεσο διανομέα.

3. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος περι-
λαμβάνει: 

α) δείγμα του προς έγκριση ενέσιμου πομποδέκτη,
β) αντίγραφο πιστοποιητικού έγκρισης σε ισχύ από το 

ICAR (International Committee for Animal Recording)
(συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 11784 και ISO 11785),

γ) αντίγραφο πιστοποιητικού επίτευξης ελάχιστης 
απόδοσης, όσον αφορά στην απόσταση ανάγνωσης, η 
οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκατο-
στά όταν ο πομποδέκτης διαβάζεται με φορητή συσκευή 
ανάγνωσης. Η δοκιμή πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο σημείο 7 του προ-
τύπου ISO 24631-3,

δ) βεβαίωση ότι οι πομποδέκτες είναι σχεδιασμένοι 
κατά τρόπο ώστε να μπορούν να παραμένουν ασφαλώς 
στα ιπποειδή, χωρίς να είναι επιβλαβείς για αυτά.

4. Με την υποβολή της αίτησης και του φακέλου που 
τη συνοδεύει, εφαρμόζονται αναλόγως και με την επιφύ-
λαξη του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις των άρθρων 3 
έως 5, του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α’, γ’, στ’, παρ. 2 και παρ. 4 
και των άρθρων 7 έως 10 της υπ’ αρ. 170285/29.08.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

5. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είχε λάβει τον 
κωδικό έγκρισης μπορεί να υποβάλει στη Διεύθυνση 
Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών 
Εφαρμογών αίτηση για ανανέωση του αποθέματος, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4. Στην αίτηση ανα-
φέρεται ο κωδικός αριθμός έγκρισης που είχε λάβει και 
το σύνολο του νέου αποθέματος. Η αίτηση συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με την 
οποία το νέο απόθεμα θα είναι των ίδιων προδιαγραφών 
με αυτό που αρχικά είχε εγκριθεί.
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Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας των 
Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών εγκρί-
νει ή απορρίπτει την αίτηση για ανανέωση αποθέμα-
τος ενέσιμων πομποδεκτών για την ταυτοποίηση των
ιπποειδών.

Άρθρο 15
Διαχείριση ανεπιτήρητων 
δεσποζόμενων ιπποειδών

1. Σε εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 269 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, σε κάθε Περιφέρεια συ-
γκροτείται και ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, 
τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης 
ανεπιτήρητων ιπποειδών, με υποχρεωτική συμμετοχή 
ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου. Η επιτροπή αυτή δεν φέ-
ρει καμία αρμοδιότητα για διαχείριση θεμάτων αστικής 
ευθύνης, που τυχόν προκύπτουν, από την παρουσία των 
ανεπιτήρητων ιπποειδών.

2. Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οι-
κείων Δήμων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περι-
συλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση 
των ανεπιτήρητων ιπποειδών. Με απόφαση του Περι-
φερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους 
Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων 
(ιδίως προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, 
μεταφορά).

3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι Περιφέρειες ιδρύουν 
και λειτουργούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, 
μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, επιτρεπομένης της 
συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιό-
κτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δη-
μόσιο ή από ιδιώτες χώρους. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις 
αποδίδεται κωδικός αριθμός καταχώρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 5. Ως υπεύθυνος της εγκατάστασης ορίζεται η 
Περιφέρεια η οποία επιβλέπει την εν λόγω εγκατάσταση.

4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται 
συνεργεία ή ανατίθεται σε συνεργεία η περισυλλογή των 
ανεπιτήρητων ιπποειδών. Τα εν λόγω συνεργεία αποτε-
λούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμό ιπποειδών και 
σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για 
την προστασία των ζώων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 
ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου και δύναται να κα-
θορίζονται, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους 
φορείς, και λοιποί όροι της περισυλλογής (όπως συνδρο-
μή του σώματος της αστυνομίας, του πυροσβεστικού 
σώματος, της οικείας δασικής υπηρεσίας).

5. Όλα τα ανεπιτήρητα ιπποειδή που περισυλλέγο-
νται, οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της παρ. 3. Μετά 
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσε-
ται «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων ιπποειδών» 
που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και 
στο οποίο καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία 
περισυλλογής, το είδος των ιπποειδών που περισυλλέ-
γονται, ο κωδικός αριθμός ταυτοποίησης των ιπποειδών 
που φέρουν σήμανση, το σύνολο των ιπποειδών που 
δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ιπποειδή 
περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφο-
ράς των ιπποειδών και η εγκατάσταση προορισμού των 
περισυλλεχθέντων ιπποειδών.

6. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εν λόγω ιπποειδών 
μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή τους, το αργότερο 
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την περισυλ-
λογή τους. Δεν επιτρέπεται η επιστροφή ανεπιτήρητων 
ιπποειδών που κατά την περισυλλογή τους δεν φέρουν 
σήμανση, εφόσον ο υπεύθυνος επιχείρησης των εν λόγω 
ζώων δεν μεριμνήσει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για 
τη σήμανσή τους, για την ενημέρωση της ΚΗΒΔΙ και για 
την έκδοση των αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης. 
Κατά την επιστροφή των ανεπιτήρητων ιπποειδών από τις 
εγκαταστάσεις της παρ. 3 στις εγκαταστάσεις των υπευθύ-
νων επιχείρησης αυτών, η μεταφορά των ζώων αποτελεί 
ευθύνη τους και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

7. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6 τα 
ανεπιτήρητα ιπποειδή περιέρχονται στην ιδιοκτησία της 
Περιφέρειας και:

α) σε όσα από τα περισυλλεχθέντα ανεπιτήρητα ιπ-
ποειδή δεν φέρουν σήμανση εμφυτεύονται ενέσιμοι 
πομποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 7,

β) ενημερώνεται αναλόγως η ΚΗΒΔΙ και
γ) εκδίδεται τυποποιημένο έγγραφο ταυτοποίησης ή 

αντίγραφό του ή έγγραφο αντικατάστασης, αν συντρέ-
χουν οι λόγοι που περιγράφονται στα άρθρα 25 και 26 
του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.

Άρθρο 16 
Έλεγχοι

1. Η οργάνωση και διενέργεια των τακτικών και έκτα-
κτων έλεγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με 
τις διατάξεις της παρούσας και των Κανονισμών του 
άρθρου 1, γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

2. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 διενεργεί 
τους ελέγχους της παρ. 1, στα εξουσιοδοτημένα όργανα 
της παρ. 5 του άρθρου 4. Οι τακτικοί έλεγχοι της παρ. 1 
διενεργούνται, τουλάχιστον, μία φορά εντός της πεντα-
ετίας που έχει διάρκεια η έγκριση εξουσιοδότησης, σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4.

3. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 4 του άρθρου 3 διε-
νεργούν τους ελέγχους της παρ. 1, στις εγκαταστάσεις 
ιπποειδών της περιοχής ευθύνης τους. Ο έλεγχος περι-
λαμβάνει: 

α) έλεγχο του υπεύθυνου της εγκατάστασης,
β) έλεγχο των ιπποειδών που διαμένουν στην εγκα-

τάσταση, γ) έλεγχο των υπευθύνων επιχείρησης αυτών 
των ιπποειδών.

Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι της παρ. 1 διενεργούνται 
ετησίως, τουλάχιστον, στο 1% των εγκαταστάσεων που 
διατηρούν ιπποειδή στην περιοχή ευθύνης των εν λόγω 
αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 17
Κυρώσεις

Όταν κατά τους διενεργούμενους ελέγχους του άρ-
θρου 16 διαπιστώνεται μη τήρηση των απαιτήσεων και 
των διαδικασιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρούσας και των Κανονισμών του άρθρου 1, επι-
βάλλονται μέτρα συμμόρφωσης και κυρώσεις σύμφωνα 
με τον ν. 4235/2014 (Α’ 32).
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Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η 
υπ’ αρ. 311/62043/09.03.2021 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής 
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 δι-
αβατηρίου ιπποειδών)» (Β’ 903).

Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις

1. Φορείς που διαχειρίζονται εγγεγραμμένα ιπποει-
δή πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, οφείλουν 

να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας 
και των Κανονισμών του άρθρου 1, το αργότερο σε 
τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
προκειμένου να εκδίδουν ή να εκδίδουν και να χο-
ρηγούν διευρυμένα έγγραφα ταυτοποίησης για τα εν 
λόγω ιπποειδή.

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ιπποειδών και οι υπεύ-
θυνοι εγκαταστάσεων ιπποειδών, που διαχειρίζονται 
ιπποειδή ή εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται 
ιπποειδή, αντίστοιχα, πριν την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατά-
ξεις της παρούσας και των Κανονισμών του άρθρου 1 
το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας.

3. Τα ιπποειδή που φέρουν σήμανση πριν την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, διατηρούν τη σήμανσή τους.
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Άρθρο 20 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   

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