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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ.: 314754
Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 

την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλί−
ου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστα−
σία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς 
δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδη−
γιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 
1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 992/1979 (Α΄ 280) «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις 
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄, 34), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984, «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις 
προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητας, Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
(Α΄, 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
(Α΄ 101), «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα»(ΦΕΚ Α΄ 98)

2.α. Τον Κανονισμό 1/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ αρ. 
L 3 σελ. 1 της 5.1.2005) «για την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες 
και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 
93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997».

β. Τον Κανονισμό 1255/1997 του Συμβουλίου(ΕΕ αρ. L 
174 σελ. 1 της 2.7.1997) «για τα κοινοτικά κριτήρια που 

απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροπο−
ποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο 
παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ».

3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο»(Β΄ 67)

4. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 
κοινής υπουργικής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών»(40/Β΄).

5. Την ανάγκη θέσπισης συμπληρωματικών και εκτε−
λεστικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) αρ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την 
τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ 
και του Κανονισμού 1255/1997».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) από την διενέρ−
γεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και αυτοψιών στο πλαίσιο 
εφαρμογής της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Επίσης προκαλείται σε βάρος:

α) του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη από την πα−
ροχή εκπαίδευσης για την κατάρτιση του προσωπικού 
των μεταφορέων και κέντρων συγκέντρωσης(άρθρο 
8 παρ. 1) και της διεξαγωγής εξετάσεων οδηγών κ.λπ. 
(άρθρο 8 παρ. 3),

β) του προϋπολογισμού των οικείων Ν.Α., ενδεχόμενη 
δαπάνη, για την κάλυψη των εξόδων από την λήψη των 
προβλεπομένων στο άρθρο 10, μέτρων σε περίπτωση 
μη εντοπισμού των υπευθύνων για την μεταφορά των 
ζώων προσώπων.

Οι ανωτέρω δαπάνες όσον αφορά στο κρατικό πρου−
πολογισμό θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ειδ. Φορ. 29/110), για δε τις Ν.Α., από τις 
πιστώσεις που θα εγγράφονται εκάστοτε, προς τούτο 
στους προυπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ β΄ βαθμού, 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση λαμβάνονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 
(ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 (Ε.Ε. αριθ. L 174/1 της 
25.7.1997), «για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται 
για τα σημεία στάσης» και αριθ. 1/2005 (Ε.Ε. αριθ. L 3/1 
της 22.12.2004) «για την προστασία των ζώων κατά την 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ 
και του Κανονισμού 1255/97» (με εξαίρεση τα άρθρα 
34 και 35)

Άρθρο 2
Ορισμοί

Α.Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοού−
νται:

α) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος δημόσιος 
υπάλληλος, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων.

β) «επίσημος έλεγχος»: Επίσημος έλεγχος: κάθε μορφή 
ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 
3, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την νομοθε−
σία για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

Β. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν 
επίσης οι ορισμοί των Κανονισμών του άρθρου 1 της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές και αρμοδιότητες

1. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων, 
Εφαρμογών και Προστασίας των Ζώων (Κ.Α.Φ.Ε.) της 
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), είναι η Κεντρική 
Αρμόδια Αρχή η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες στον 
τομέα της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά 
και είναι αρμόδια για:

• να εκδίδει οδηγίες προς τις Κτηνιατρικές Αρχες των 
Ν.Α., τους Συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Ελέγχου 
(Σ.Υ.Κ.Ε.) και να τους συντονίζει σχετικά με την διενέγεια 
των επισήμων ελέγχων στον τομέα της προστασίας 
των ζώων κατά την μεταφορά, όπως καθορίζονται στον 
Κανονισμό 1/2005 και στον Κανονισμό 1225/1997, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• να συνεργάζεται με άλλες κεντρικές αρμόδιες αρ−
χές της χώρας για την επίτευξη των απαιτήσεων του 
Κανονισμού 1/2005.

• να σχεδιάζει, να επιβλέπει, να διαχειρίζεται την Κτη−
νιατρική βάση δεδομένων καθώς και να μεριμνά για την 
τεχνική υποστήριξη των εξυπηρετητών του συστήματος 
προκειμένου να καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτεί ο Κανονισμός 1/2005.

•  να μεριμνά για την δημοσιοποίηση και την διαθεσι−
μότητα στην ηλεκτρονική σελίδα του δικτυακού τόπου 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια., του ονόματος 
και του μοναδικού διακριτικού αριθμού της άδειας του 
μεταφορέα μακράς διάρκειας, καθώς και να εξασφα−
λίζει δημόσια πρόσβαση σε άλλα δεδομένα σχετικά 
με τις άδειες των μεταφορέων, με την επιφύλαξη της 
κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής.

• να μεριμνά ώστε το προσωπικό των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών των Ν.Α. και των ΣΥΚΕ να έχει τη δέουσα 
κατάρτιση και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την 
επαλήθευση των δεδομένων που καταγράφει:

— η συσκευή ελέγχου του οδικού μεταφορικού μέ−
σου όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/1985.

— το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, όπως νοείται 
στην παρ. 9 του άρθρου και της παρ. 4 του Κεφαλαίου 
VI του Παραρτήματος I του Κανονισμού 1/2005.

• να εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την 
θέσπιση τυχόν αυστηρότερων εθνικών μέτρων που απο−
σκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ζώων κατά τις μεταφορές που διεξάγονται αποκλειστικά 
εντός του εδάφους της Ελλάδος ή για τις θαλάσσιες 
μεταφορές από το έδαφος της Ελλάδος.

• να κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία ενός ση−
μείου επαφής για τους σκοπούς του Κανονισμού 1/2005 
συμπεριλαμβανομένης, εφόσον υπάρχει, ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης, καθώς και κάθε ενημέρωση των στοιχείων 
αυτών.

• να χορηγεί τον αριθμό έγκρισης σε κάθε Σημείο 
Ελέγχου με απόφαση του Προϊστάμενου της και μετά 
από την θετική εισήγηση της Κτηνιατρικής Αρχής της 
Ν.Α, στην περιοχή της οποίας έχει την έδρα του το εν 
λόγω Σημείο Ελέγχου.

• να γνωστοποιεί στην Επιτροπή τον κατάλογο των 
εγκεκριμένων Σημείων Ελέγχου καθώς και τυχόν ενη−
μέρωση του καταλόγου.

• να γνωστοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις λεπτο−
μερείς ρυθμίσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 2, του Καν. (ΕΚ) 
1255/1997, ιδίως δε την περίοδο χρήσης των κέντρων 
συγκέντρωσης που τυχόν υπάρχουν στη Χώρα, ως Ση−
μείων Ελέγχου και την για διπλό σκοπό ενδεχόμενη 
χρήση των εγκεκριμένων κέντρων συγκέντρωσης.

• να παρέχει κατάρτιση στο προσωπικό των μεταφο−
ρέων και των κέντρων συγκέντρωσης κατά την έννοια 
του άρθρου 6, παράγραφος 4, και του άρθρου 9, παρά−
γραφος 2, στοιχείο α), καθώς και το παράρτημα IV του 
Κανονισμού 1/2005.

• να διεξάγει εξετάσεις των οδηγών, συνοδηγών ή του 
προσωπικού των κέντρων συγκέντρωσης, μετά την πα−
ροχή της προαναφερόμενης κατάρτισης και να χορηγεί 
το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας (σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ. του 
Κανονισμού 1/2005).

• να αναστέλλει το πιστοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας, ιδίως εάν από την παράβαση συνάγεται ότι 
ο οδηγός ή ο συνοδός έχει ελλιπείς γνώσεις ή πληροφο−
ρίες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση.

• να ενημερώνει την αρμόδια αρχή της Χώρας που 
χορήγησε την άδεια στον μεταφορέα του μεταφορικού 
μέσου και, σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι ένας 
μεταφορέας ενέχεται στην μη τήρηση των απαιτήσεων 
του Κανονισμού 1/2005.

• να ενημερώνει την αρμόδια αρχή της Χώρας που 
χορήγησε το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας 
του οδηγού, ότι δεν έχει τηρήσει τον Κανονισμό 1/2005 
καθώς και ότι το μεταφορικό του μέσο δεν συνάδει 
με αυτό.
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• να μπορεί προσωρινά να απαγορεύει στον μεταφο−
ρέα ή στο εν λόγω μεταφορικό μέσο να μεταφέρουν 
ζώα στην επικράτειά του, ακόμα και εάν ο μεταφορέ−
ας ή το μεταφορικό μέσο έχουν άδεια εκδοθείσα από 
άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που προσφέρει η 
αμοιβαία συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών που 
προβλέπεται στο άρθρο 24 του Κανονισμού 1/2005, σε 
περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων 
του Κανονισμού αυτού.

• να εξασφαλίζει ότι όλα τα σημεία επαφής που ανα−
φέρονται στο άρθρο 24, παράγραφος 2, του Κανονι−
σμού 1/2005, ενημερώνονται αμέσως για τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 26 του Κανονισμού 
1/2005.

• να ενθαρρύνει την εκπόνηση από τους επαγγελ−
ματίες των οδηγών ορθής πρακτικής που περιέχουν 
οδηγίες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό 1/2005 
και ιδίως με το άρθρο 10, παρ. 1 αυτού. Οι οδηγοί αυτοί 
είναι δυνατό να εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο, ή σε 
συνεργασία με άλλα κράτη− μέλη και εγκρίνονται από 
τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΑΤ μετά από την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. Επίσης οδηγοί 
ορθής πρακτικής είναι δυνατό να εκπονούνται και σε 
κοινοτικό επίπεδο.

• να υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά 
με τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 
του Κανονισμού 1/2005 και οι οποίες πραγματοποιήθη−
καν κατά το προηγούμενο έτος.

2. Στις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

•  διενεργούν τους επισήμους ελέγχους στον τομέα 
της προστασίας των ζώων κατά την μεταφορά.

• επιθεωρούν, εγκρίνουν τα οδικά οχήματα μεταφοράς 
ζώων που χρησιμοποιούνται για ταξίδια μακράς διάρκει−
ας για να διαπιστώσουν αν συνάδουν με τα Κεφάλαια ΙΙ 
και VI του Παραρτήματος I του Κανονισμού 1/2005.

• χορηγούν το πιστοποιητικό έγκρισης του οχήμα−
τος.

• αναστέλλουν ή ανακαλούν το πιστοποιητικό έγκρι−
σης του οχήματος.

• χορηγούν την άδεια του μεταφορέα ανάλογα με την 
διάρκεια του ταξιδιού.

• αναστέλλουν ή ανακαλούν την άδεια του μεταφο−
ρέα.

• χορηγούν βεβαίωση σε οχήματα μεταφοράς των 
ζώων που διενεργούν μεταφορές μέχρι 65 χιλιόμετρα.

• επιθεωρούν κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των 
ζώων τα πλοία μεταφοράς ζώων για να διαπιστώσουν 
ότι τηρούνται τα Κεφάλαια III και IV του Παραρτήματος 
I του Κανονισμού 1/2005.

• καταχωρούν στην κτηνιατρική βάση δεδομένων στα 
πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 (L 204/1 
της 11.8.2000) και των ΚΥΑ 263493/2004 (Β΄, 1253) και 
297286/2005 (Β΄, 1170), όλα τα στοιχεία των μεταφορέων 
που αφορούν το όνομα ή την επωνυμία του μεταφορέα, 
τον μοναδικό διακριτικό αριθμό του κάθε μεταφορέα, τα 
στοιχεία των οχημάτων και των ρυμουλκούμενων που 
χρησιμοποιεί ο κάθε μεταφορέας, τα ονόματα των οδη−
γών και συνοδηγών του, τον μοναδικό αριθμό των πιστο−
ποιητικών έγκρισης των οχημάτων του, τον διακριτικό 
αριθμό των πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας 
των οδηγών και συνοδηγών, την αναστολή της άδειας 

του μεταφορέα, του πιστοποιητικού έγκρισης των οχη−
μάτων, του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας 
των οδηγών και των συνοδηγών κατά περίπτωση, του 
μοναδικού διακριτικού κωδικού κάθε πλοίου μεταφοράς 
ζώων κάθε παράβαση του Κανονισμού 1/2005 καθώς και 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται.

• να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα στην περί−
πτωση μη συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς 1/2005 και 
1255/1997, ή και να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις.

• να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόλη−
ψη ή τη μείωση στο ελάχιστο τυχόν καθυστερήσεων 
κατά τη μεταφορά ή τυχόν ταλαιπωρίας των ζώων, όταν 
απρόβλεπτες συνθήκες εμποδίζουν την εφαρμογή του 
κανονισμού 1/2005.

3. Οι ΣΥΚΕ, αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 
είναι αρμόδιοι, με την επιφύλαξη των ελέγχων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
639/2003, για την διενέργεια των επισήμων ελέγχων, 
όταν τα ζώα προσκομίζονται στα σημεία εξόδου ή σε 
συνοριακούς σταθμούς, προκειμένου τα ζώα να μετα−
φέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του και ειδικότερα 
του άρθρου 21 αυτού, ώστε το ταξίδι από τον τόπο 
αναχώρησης έως τον πρώτο τόπο εκφόρτωσης στη 
χώρα τελικού προορισμού να είναι σύμφωνο με τον Ν. 
3337/2005 (Α΄,108), «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά», και 
εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες τρίτες χώρες.

Άρθρο 4
Χορήγηση άδεια μεταφορέα από 65 χιλιόμετρα μέχρι 

8 ώρες (τύπου 1)

1. Κάθε υπόχρεο για λήψη άδειας μεταφορέα φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. κδ) του 
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, αρμοδιό−
τητας των Κτηνιατρικών αρχών και είναι εγκαταστη−
μένο στην Ελλάδα ή εγκαταστημένο σε Τρίτη χώρα 
και εκπροσωπείται στην Χώρα μας, υποβάλλουν στην 
Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., στην περιοχή δικαιοδοσίας 
της οποίας έχουν την έδρα της δραστηριότητάς τους, 
αίτηση − υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση άδειας 
μεταφορέα τύπου 1.

2. Η αίτηση− υπεύθυνη δήλωση διατίθεται από την 
αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. και περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

• το όνομα και το επίθετο του φυσικού προσώπου ή 
την επωνυμία του νομικού προσώπου, την ταχυδρομική 
διεύθυνση της έδρας του αιτούντος και τον αριθμό 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου ή την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση.

• το όνομα του υπευθύνου φυσικού προσώπου ή της 
εταιρείας.

• στοιχεία για τυχόν παραβάσεις στις οποίες έχει 
υποπέσει ο αιτών κατά τα τρία προηγούμενα έτη από 
την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, τα οποία 
περιλαμβάνουν την νομοθεσία που παραβιάστηκε, την 
κύρωση που του επεβλήθη, η αρχή που του την επέβαλ−
λε καθώς και λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που 
έλαβε ο αιτών για να μην επαναληφθεί η παράβαση 
των διατάξεων για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά.

• προσδιορίζει τον τύπο του μεταφορικού μέσου(οδικό 
όχημα, πλοίο, αεροπλάνο, σιδηρόδρομος).
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• για την επιφάνεια δαπέδου κάθε ορόφου του επι−
καθήμενου και του ρυμουλκούμενου επίσης ανά όροφο, 
παρέχει το εμβαδόν τους.

2.1. Στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση ο υπόχρεος της 
παρ.1 του παρόντος άρθρου, δηλώνει ότι:

− οι πληροφορίες που παρέχει στην εν λόγω αίτηση, 
είναι έγκυρες και αληθείς, και ότι δεν έχει υποβάλλει 
αίτηση σε άλλο Κράτος− Μέλος της Ε.Ε.

− ενημερώνει την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. 
για κάθε αλλαγή των πληροφοριών που παρέχει και 
αφορούν τους οδηγούς που χρησιμοποιεί ή τα μετα−
φορικά μέσα(επικαθήμενα και ρυμουλκούμενα),εντός 15 
ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η 
μεταβολή.

− διενεργεί την μεταφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

− αναθέτει τη μεταφορά των ζώων σε οδηγούς οι 
οποίοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής 
επάρκειας.

− έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μεταφορά 
των ζώων.

− έχει τις απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες για 
να επικοινωνεί με τις αρχές ή τους οδηγούς του ή άλ−
λες αρχές για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 
του ταξιδιού.

− έχει μαζί του την άδεια του μεταφορέα που επιδει−
κνύει σε κάθε έλεγχο από την αρμόδια αρχή.

−ο οδηγός φέρει μαζί του το πιστοποιητικό επαγγελ−
ματικής επάρκειας,

3. Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. μετά την 
υποβολή της ως άνω αίτησης πραγματοποιεί επιτό−
πια αυτοψία για να επαληθεύσει αν οι παρεχόμενες 
πληροφορίες από το μεταφορέα είναι ακριβείς καθώς 
και αν το όχημα ή τα οχήματά που χρησιμοποιεί είναι 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο II του Παραρτήματος I του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

3.1. α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η τήρηση των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η αρμό−
δια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α εισηγείται στον οικείο 
Νομάρχη, ο οποίος με απόφασή του χορηγεί την άδεια 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο I του Παραρτήματος III του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1/2005, με διάρκεια ισχύος 5 έτη.

β. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η αρ−
μόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α, ενημερώνει εγγράφως, 
τον υπόχρεο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις 
ελλείψεις που εντόπισε και θέτει σε αυτόν προθεσμία, 
για την αποκατάσταση των ελλείψεων αυτών.

3.2. Κάθε άδεια φέρει ένα μοναδικό διακριτικό αριθμό, 
που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της κάθε άδει−
ας, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας αυτής και 
αποτελείται:

• από τα αρχικά της Ελλάδος(EL).
• ακολουθείται από τον διακριτικό αριθμό της Νομαρ−

χίας, στη συνέχεια αναγράφεται η ένδειξη TR01 για την 
άδεια τύπου 1 και τέλος

• αναγράφεται ο αύξων αριθμός καταχώρησης της 
άδειας με την μορφή 0001.

3.3. Η άδεια αυτή συντάσσεται στην ελληνική γλώσ−
σα και στην αγγλική στη περίπτωση μεταφορών που 
έχουν τόπο τελικού προορισμού, εκτος των διοκητικών 
ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν υπερβαίνουν 
τις οκτώ ώρες.

3.4. Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α καταχωρί−
ζει στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, που αναφέρεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, όλα 
τα στοιχεία των μεταφορέων που αφορούν:

• το όνομα και το πατρώνυμο του μεταφορέα ή την 
επωνυμία του.

• τον μοναδικό διακριτικό αριθμό άδειας του μετα−
φορέα.

• τον αριθμό πρωτοκόλου της απόφασης του Νομάρ−
χη και την ημερομηνία της.

• την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.
• το είδος των ζώων που επιτρέπεται να μεταφέρει.
• τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
• το Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• την ταχυδρομική διεύθυνση και τον ταχυδρομικό 

κωδικό του και τον Νομό που έχει την έδρα της δρα−
στηριότητάς του.

• τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου καθώς και 
την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

• όνομα, πατρώνυμο και επίθετο των οδηγών του 
μεταφορέα.

• τις παραβάσεις του μεταφορέα και τις κυρώσεις 
που του επιβλήθηκαν.

Άρθρο 5
Επιθεώρηση και έγκριση του μεταφορικού μέσου για 

οδικές μεταφορές

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν 
οδικές μεταφορές διάρκειας άνω των 8 ωρών υποβάλ−
λουν αίτηση στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. 
για να λάβουν το πιστοποιητικό έγκρισης του μεταφο−
ρικού μέσου για τις οδικές μεταφορές.

2. Η αίτηση διατίθεται από την αρμόδια Κτηνιατρική 
Αρχή της Ν.Α και περιλαμβάνει:

• το όνομα και το επίθετο του φυσικού προσώπου ή 
την επωνυμία του νομικού προσώπου, την ταχυδρομική 
διεύθυνση της έδρας του αιτούντος και τον αριθμό 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου ή την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση.

• τους αριθμούς κυκλοφορίας του οχήματος /η των 
οχημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλ−
κούμενών τους.

• την διάρκεια της μεταφοράς.
• αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος /η 

των οχημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των ρυ−
μουλκούμενών τους.

• υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει άλλη αί−
τηση σε άλλη αρμόδια κτηνιατρική αρχή Ν.Α.

3. Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. μετά την υπο−
βολή της αίτησης πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία για 
να επαληθεύσει αν το όχημα ή τα οχήματά καθώς και 
τα ρυμουλκούμενά τους που χρησιμοποιεί το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, είναι 
σύμφωνα με τα Κεφάλαια II και VI του Παραρτήματος I 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

3.1.α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η τήρηση των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ο Προϊστά−
μενος της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της Ν.Α εκδίδει 
απόφαση με την οποία χορηγείται το Πιστοποιητικό 
έγκρισης οδικού οχήματος ή των οχημάτων καθώς και 
των ρυμουλκούμενων τους, σύμφωνα με το Κεφάλαιο IV 
του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1/2005, 
με διάρκεια ισχύος 5 έτη.
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β. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η αρ−
μόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α, ενημερώνει εγγράφως, 
τον υπόχρεο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις 
ελλείψεις που εντόπισε και θέτει σε αυτόν προθεσμία, 
για την αποκατάσταση των ελλείψεων.

γ. Καθόλη την διάρκεια της πενταετούς ισχύος του 
Πιστοποιητικού έγκρισης του οδικού οχήματος ή των 
οχημάτων καθώς και των ρυμουλκούμενων τους, ο 
μεταφορέας υποχρεούται να διατηρεί το όχημα ή τα 
οχήματά του με τα ρυμουλκούμενά τους σύμφωνα με 
την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονταν κατά την 
στιγμή της έγκρισής τους από την Αρμόδια Κτηνιατρική 
Αρχή της Ν.Α.Σε αντίθετη περίπτωση, όταν διαπιστωθεί 
ότι όχημα ή τα οχήματά του με τα ρυμουλκούμενά τους 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 
3 του παρόντος άρθρου, το Πιστοποιητικό έγκρισης 
οδικού οχήματος αναστέλλεται για ορισμένο χρονικό 
διάστημα ή και αφαιρείται οριστικά.

3.2. Κάθε Πιστοποιητικό έγκρισης οδικού οχήματος 
φέρει ένα μοναδικό διακριτικό αριθμό, που αναγράφεται 
στην πρώτη σελίδα του κάθε Πιστοποιητικού, στην επά−
νω δεξιά πλευρά της σελίδας αυτής και αποτελείται:

• από τα αρχικά της Ελλάδας (EL).
• ακολουθείται από τον διακριτικό αριθμό της Νομαρ−

χίας, στη συνέχεια
• αναγράφεται η ένδειξη CV(Certificate of Vehicle) 

και τέλος
• αναγράφεται ο αύξων αριθμός του Πιστοποιητικού 

με την μορφή 0001.
3.3 Στην περίπτωση που το επικαθήμενο όχημα συν−

δέεται σταθερά με ρυμουλκούμενο τότε εκδίδεται ένα 
Πιστοποιητικό έγκρισης οδικού οχήματος και του ρυ−
μουλκουμένου του.

Στην περίπτωση που το επικαθήμενο δεν συνδέεται 
σταθερά με ρυμουλκούμενο τότε εκδίδεται ξεχωριστό 
Πιστοποιητικό έγκρισης οδικού οχήματος για το επικα−
θήμενο και και ξεχωριστό Πιστοποιητικό έγκρισης οδι−
κού οχήματος για το ρυμουλκούμενό του, που φέρουν 
διαφορετικό μοναδικό διακριτικό αριθμό το κάθενα.

3.4. Το Πιστοποιητικό έγκρισης οδικού οχήματος συ−
ντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική.

3.5 Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της οικείας Ν.Α 
καταχωρίζει στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, που 
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας 
απόφασης:

• τον μοναδικό διακριτικό αριθμό του Πιστοποιητικού 
έγκρισης του οχήματος, ή των οχημάτων και των ρυ−
μουλκούμενων που χρησιμοποιεί ο κάθε μεταφορέας.

• τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, ή των οχη−
μάτων και των ρυμουλκούμενων που χρησιμοποιεί ο 
κάθε μεταφορέας.

• την ημερομηνία ισχύος του Πιστοποιητικού έγκρισης 
του οχήματος, ή των οχημάτων και των ρυμουλκούμε−
νων.

Άρθρο 6
Απαιτήσεις για τις άδειες των μεταφορέων που 

πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας

1. Κάθε υπόχρεο για λήψη άδειας φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. κδ) του άρθρου 
2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, αρμοδιότητας των 
Κτηνιατρικών αρχών και είναι εγκαταστημένο στην 

Ελληνική Επικράτεια ή εγκαταστημένο σε Τρίτη χώρα 
και εκπροσωπούνται στην Χώρα μας, υποβάλλουν στην 
Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., στην περιοχή δικαιοδοσίας 
της οποίας έχουν την έδρα της δραστηριότητάς τους, 
αίτηση − δήλωση για την χορήγηση άδεια μεταφορέα 
τύπου 2.

2. Το έντυπο της αίτησης− υπεύθυνης δήλωσης διατί−
θεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. ή σε 
ηλεκτρονική μορφή διατίθενται στον ενδιαφερόμενο της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μετά από πρόσβασή του 
στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της 
Ν.Α και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• το όνομα και το επίθετο του φυσικού προσώπου ή 
την επωνυμία του νομικού προσώπου, την ταχυδρομική 
διεύθυνση της έδρας του αιτούντος και τον αριθμό 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου ή την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση.

• το όνομα του υπευθύνου φυσικού προσώπου ή της 
εταιρείας.

• στοιχεία για τυχόν παραβάσεις στις οποίες έχει 
υποπέσει ο αιτών κατά τα τρία προηγούμενα έτη από 
την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, τα οποία 
περιλαμβάνουν την νομοθεσία που παραβιάστηκε, την 
κύρωση που του επεβλήθη, η αρχή που του την επέβαλ−
λε καθώς και λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που 
έλαβε ο αιτών για να μην επαναληφθεί η παράβαση 
των διατάξεων για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά.

• προσδιορίζει τον τύπο του μεταφορικού μέσου(οδικό 
όχημα, πλοίο, αεροπλάνο, σιδηρόδρομος).

• για την επιφάνεια δαπέδου κάθε ορόφου του επι−
καθήμενου και του ρυμουλκούμενου επίσης ανά όροφο, 
παρέχει το εμβαδόν τους.

2.1. Στην αίτηση−υπεύθυνη δήλωση ο υπόχρεος της 
παρ.1 του παρόντος άρθρου, δηλώνει ότι:

− οι πληροφορίες που παρέχει στην προαναφερόμενη 
αίτηση, είναι έγκυρες και αληθείς, και ότι δεν έχει υπο−
βάλλει αίτηση σε άλλο Κράτος− Μέλος της Ε.Ε.

− ενημερώνει την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. 
για κάθε αλλαγή των πληροφοριών που παρέχει και 
αφορούν τους οδηγούς που χρησιμοποιεί ή τα μετα−
φορικά μέσα (επικαθήμενα και ρυμουλκούμενα), εντός 
15 ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε 
η μεταβολή.

− διενεργεί την μεταφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

− αναθέτει τη μεταφορά των ζώων σε οδηγούς οι 
οποίοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής 
επάρκειας.

− έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μεταφορά 
των ζώων.

− έχει τις απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες για 
να επικοινωνεί με τις αρχές ή τους οδηγούς του ή άλ−
λες αρχές για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 
του ταξιδιού.

− έχει μαζί του την άδεια του μεταφορέα που επιδει−
κνύει σε κάθε έλεγχο από την αρμόδια αρχή.

−ο οδηγός φέρει μαζί του το πιστοποιητικό επαγγελ−
ματικής επάρκειας.

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μαζί 
με την προαναφερόμενη Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
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i) επίσημα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας 
για κάθε οδηγό και συνοδηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1/2005, 
που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

ii) επίσημα πιστοποιητικά έγκρισης οδικών οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 18, παράγραφος 2, του Κανονισμού 
1/2005, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ταξίδια 
μεγάλης διάρκειας.

iii) διευκρινίσεις για τις διαδικασίες που επιτρέπουν 
στους μεταφορείς να παρακολουθούν και να καταγρά−
φουν τις κινήσεις των οδικών οχημάτων που έχουν υπό 
την ευθύνη τους και να έρχονται συνεχώς σε επαφή με 
τους εν λόγω οδηγούς κατά τη διάρκεια των ταξιδίων 
μεγάλης διάρκειας.

iv) σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών.

v) αποδεικνύουν ότι χρησιμοποιούν το σύστημα πλο−
ήγησης του άρθρου 6, παράγραφος 9 του Kανονισμού 
1/2005:

4. Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. μετά την υπο−
βολή της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιεί 
επιτόπια αυτοψία για να επαληθεύσει αν οι παρεχόμενες 
πληροφορίες από το μεταφορέα είναι ακριβείς καθώς 
και αν το όχημα ή τα οχήματά που χρησιμοποιεί είναι 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο II του Παραρτήματος I του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

4.1.α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η τήρηση των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η αρμό−
δια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α εισηγείται στον οικείο 
Νομάρχη, ο οποίος με απόφασή του χορηγεί την άδεια 
σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, του 
Κανονισμού 1/2005, με διάρκεια ισχύος 5 έτη κατ’ ανώ−
τατο όριο από την ημερομηνία έκδοσής της και παύει 
να ισχύει μόλις το μεταφορικό μέσο τροποποιείται ή 
μετατρέπεται κατά τρόπο που επηρεάζει τις συνθήκες 
διαβίωσης των ζώων.

Η άδεια αυτή ισχύει για όλες τις μεταφορές, συμπερι−
λαμβανομένων των μεταφορών μεγάλης διάρκειας.

β. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η αρ−
μόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α, ενημερώνει εγγράφως, 
τον υπόχρεο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις 
ελλείψεις που εντόπισε και θέτει σε αυτόν προθεσμία, 
για την αποκατάσταση των ελλείψεων.

4.2. Κάθε άδεια φέρει ένα μοναδικό διακριτικό αριθμό, 
που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της κάθε άδει−
ας, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας αυτής και 
αποτελείται:

• από τα αρχικά της Ελλάδας (EL).
• ακολουθείται από τον διακριτικό αριθμό της Νομαρ−

χίας, στη συνέχεια αναγράφεται η ένδειξη TR02 για την 
άδεια τύπου 2 και τέλος

• αναγράφεται ο αύξων αριθμός καταχώρησης της 
άδειας με την μορφή 0001.

4.3. Η άδεια αυτή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα 
και στην αγγλική, όταν ο μεταφορέας είναι πιθανό να 
ασκήσει δραστηριότητες και σε άλλο κράτος μέλος.

4.4. Η Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. καταχωρίζει στην 
κτηνιατρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στην 
παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, τα στοι−
χεία των αδειών τύπου 2, σύμφωνα με την παρ. 3.4 του 
άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

4.5. Το όνομα και ο αριθμός αδείας του μεταφορέα 
τύπου 2 δημοσιοποιούνται και είναι διαθέσιμα για όσο 
χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια. Με την επιφύλαξη της 
κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα κράτη μέλη εξασφα−
λίζουν δημόσια πρόσβαση σε άλλα δεδομένα σχετικά 
με τις άδειες των μεταφορέων. Η προαναφερόμενη κτη−
νιατρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων περιλαμβάνει 
επίσης τις αποφάσεις που κοινοποιούνται βάσει του 
άρθρου 26, παράγραφος 4, στοιχείο γ), και του άρθρου 
26, παράγραφος 6, της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7
Απαιτήσεις για τις άδειες των μεταφορέων που 
πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας μέχρι 12 ώρες 

(εντός της επικράτειας της χώρας)

1. Κάθε υπόχρεο για λήψη άδειας φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο που αναφέρεται στην παρ. κδ) του άρθρου 2 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, αρμοδιότητας των Κτη−
νιατρικών αρχών και είναι εγκαταστημένο στην Χώρα 
ή εγκαταστημένο σε Τρίτη χώρα και εκπροσωπούνται 
στην Χώρα μας, υποβάλλουν στην Κτηνιατρική Αρχή της 
Ν.Α., στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας έχουν την 
έδρα της δραστηριότητάς τους, αίτηση − δήλωση για 
την χορήγηση άδεια μεταφορέα τύπου 12, που αφορά 
μεταφορά ζώων εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέ−
γιστης διάρκειας 12 ωρών.

2. Η αίτηση− υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την 
αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α και περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

• το όνομα και το επίθετο του φυσικού προσώπου ή 
την επωνυμία του νομικού προσώπου, την ταχυδρομική 
διεύθυνση της έδρας του αιτούντος και τον αριθμό 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου ή την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση.

• το όνομα του υπευθύνου φυσικού προσώπου ή του 
υπευθύνου της εταιρείας.

• στοιχεία για τυχόν παραβάσεις στις οποίες έχει 
υποπέσει ο αιτών κατά τα τρία προηγούμενα έτη από 
την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, τα οποία 
περιλαμβάνουν την νομοθεσία που παραβιάστηκε, την 
κύρωση που του επεβλήθη, η αρχή που του την επέβαλ−
λε καθώς και λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που 
έλαβε ο αιτών για να μην επαναληφθεί η παράβαση 
των διατάξεων για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά.

• προσδιορίζει τον τύπο του μεταφορικού μέσου (οδι−
κό όχημα, πλοίο, αεροπλάνο, σιδηρόδρομος).

• για την επιφάνεια δαπέδου κάθε ορόφου του επι−
καθήμενου και του ρυμουλκούμενου επίσης ανά όροφο, 
παρέχει το εμβαδόν τους.

2.1 Στην αίτηση− υπεύθυνη δήλωση ο υπόχρεος της 
παρ.1 του παρόντος άρθρου, δηλώνει ότι:

− οι πληροφορίες που παρέχει στην εν λόγω αίτηση, 
είναι έγκυρες και αληθείς, και ότι δεν έχει υποβάλλει 
αίτηση σε άλλο Κράτος − Μέλος της Ε.Ε.

− ενημερώνει την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. 
για κάθε αλλαγή των πληροφοριών που παρέχει και 
αφορούν τους οδηγούς που χρησιμοποιεί ή τα μετα−
φορικά μέσα(επικαθήμενα και ρυμουλκούμενα),εντός 15 
ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η 
μεταβολή.
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− διενεργεί την μεταφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

− αναθέτει τη μεταφορά των ζώων σε οδηγούς οι 
οποίοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής 
επάρκειας.

− έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μεταφορά 
των ζώων.

− έχει τις απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες για 
να επικοινωνεί με τις αρχές ή τους οδηγούς του ή άλ−
λες αρχές για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 
του ταξιδιού.

− έχει μαζί του την άδεια του μεταφορέα που επιδει−
κνύει σε κάθε έλεγχο από την αρμόδια αρχή.

−ο οδηγός φέρει μαζί του το πιστοποιητικό επαγγελ−
ματικής επάρκειας.

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μαζί 
με την προαναφερόμενη Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

i) επίσημα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας 
για κάθε οδηγό και συνοδηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1/2005, 
που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

ii) επίσημα πιστοποιητικά έγκρισης οδικών οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 18 παράγραφος 4, του Κανονισμού 1/2005, 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας.

4. Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. μετά την υπο−
βολή της αίτησης πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία για 
να επαληθεύσει αν οι παρεχόμενες πληροφορίες από 
το μεταφορέα είναι ακριβείς καθώς και αν το όχημα ή 
τα οχήματά που χρησιμοποιεί είναι σύμφωνα με τα Κε−
φάλαια V παρ..1.4. στοιχείο β) και VI του Παραρτήματος 
I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

4.1.α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η τήρηση των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η αρμό−
δια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α εισηγείται στον οικείο 
Νομάρχη, ο οποίος με απόφασή του χορηγεί την άδεια 
σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, του 
Κανονισμού 1/2005 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, με 
διάρκεια ισχύος 5 έτη κατ’ ανώτατο όριο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής της και παύει να ισχύει μόλις το μετα−
φορικό μέσο τροποποιείται ή μετατρέπεται κατά τρόπο 
που επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

β. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η αρ−
μόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α, ενημερώνει εγγράφως, 
τον υπόχρεο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις 
ελλείψεις που εντόπισε και θέτει σε αυτόν χρονικό όριο, 
για την αποκατάσταση των ελλείψεων.

4.2. Κάθε άδεια φέρει ένα μοναδικό διακριτικό αριθμό, 
που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της κάθε άδει−
ας, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας αυτής και 
αποτελείται:

• από τα αρχικά της Ελλάδος (EL).
• ακολουθείται από τον διακριτικό αριθμό της Νομαρ−

χίας, στη συνέχεια αναγράφεται η ένδειξη TR12 για την 
άδεια τύπου 12 και τέλος

• αναγράφεται ο αύξων αριθμός καταχώρησης της 
άδειας με την μορφή 0001.

4.3. Η άδεια αυτή συντάσσεται μόνο στην ελληνική 
γλώσσα.

4.4. Η Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. καταχωρίζει στην 
κτηνιατρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στην 
παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, τα στοι−
χεία των αδειών τύπου 12, σύμφωνα με την παρ. 3.4 του 
άρθρου 4 της παρούσας απόφασης καθώς επίσης τις 
αποφάσεις που κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 26, 
παράγραφος 4, στοιχείο γ), και του άρθρου 26, παρά−
γραφος 6, της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8
Κατάρτιση και πιστοποιητικό επαγγελματικής

ικανότητας

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 6, παράγραφος 4, και 
του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο α), του Κανονι−
σμού 1/2005, η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης Κτηνι−
ατρικής του ΥΠΑΑΤ παρέχει κατάρτιση στο προσωπικό 
των μεταφορέων και των κέντρων συγκέντρωσης μετά 
την διεξαγωγή μαθημάτων που καλύπτει το περιεχόμενο 
του Παραρτήματος IV, για τα ζώα ερυθρού και λευκού 
κρέατος, του Κανονισμού 1/2005 καθώς και την διεξα−
γωγή γραπτών εξετάσεων των συμμετεχόντων στα εν 
λόγω μαθήματα.

Την ημερομηνία και την τοποθεσία που θα λάβουν 
αυτά χώρα, έχει προηγουμένως ανακοινώσει εγγράφως 
προς τις οικείες Κτηνιατρικες Αρχές της Ν.Α η Δ/νση 
Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση στην αρ−
μόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. στα διοικητικά όρια 
της οποίας έχουν την έδρα της δραστηριότητάς τους, 
με την οποία αιτούνται την συμμετοχή τους στα εκπαι−
δευτικά μαθήματα.

1.2. Μετά την πλήρη συμμμετοχή των συμμετεχόντων 
και την συνεπακόλουθη με επιτυχία ολοκλήρωση των 
εξετάσεων από τους συμμετέχοντες οδηγούς και συνο−
δηγούς, η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρι−
κής του ΥΠΑΑΤ εκδίδει το πιστοποιητικό επαγγελματι−
κής ικανότητας, στο όνομα του οδηγού ή του συνοδηγού 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, κεφά−
λαιο ΙΙΙ. του Κανονισμού 1/2005.

2. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας συ−
ντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική 
γλώσσα, όταν ο οδηγός ή ο συνοδός είναι πιθανό να 
ασκήσουν δραστηριότητες και σε άλλο κράτος μέλος.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότη−
τας δυνατόν να αφορά αποκλειστικά σε ορισμένο είδος 
ή ομάδα ειδών.

Άρθρο 9
Πιστοποιητικό έγκρισης των πλοίων μεταφοράς ζώων

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ένα τουλά−
χιστον πλοίο μεταφοράς ζώων, εγγεγραμμένο σε νηο−
λόγιο της Χώρας υποβάλλουν αίτηση, στον αναγνωρι−
σμένο Οργανισμό, που έχει οριστεί στην Ελλάδα από το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθ. 
4113.190/01/2004 της 24.02.2004 (Β΄,379) «Πρότυπη συμ−
φωνία μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και 
των αναγνωρισμένων Οργανισμών για την διενέργεια 
των προβλεπόμενων από την υφισταμένη νομοθεσία 
ελέγχων και την έκδοση των απαιτούμενων για τα πλοία 
και τις εταιρείες πιστοποιητικών», ο οποίος χορηγεί 
πιστοποιητικό έγκρισης σε πλοίο μεταφοράς ζώντων 
ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο:
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α) είναι εγγεγραμμένο σε νηολόγιο της Χώρας στην 
οποία υποβάλλεται η αίτηση,

β) δεν αποτελεί αντικείμενο αίτησης που έχει υποβλη−
θεί ή έγκρισης που έχει χορηγηθεί από άλλη αρμόδια 
αρχή στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος,

γ) έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση από τον αναγνωρι−
σμένο Οργανισμό της παρούσας παραγράφου ο οποί−
ος έχει διαπιστώσει ότι συνάδει με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος Ι, κεφάλαιο ΙV, τμήμα 1, του Κανονισμού 
1/2005 που αφορούν την κατασκευή και τον εξοπλισμό 
των πλοίων μεταφοράς ζώων.

2. Ο αναγνωρισμένος Οργανισμός της παρ. 1 του παρό−
ντος άρθρου, εκδίδει κάθε πιστοποιητικό με ένα μοναδι−
κό αριθμό στην Ελλάδα, φέρει ένα μοναδικό διακριτικό 
αριθμό, που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του κάθε 
Πιστοποιητικού, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας 
αυτής και αποτελείται:

• από τα αρχικά της Ελλάδας (EL).
• ακολουθείται από τον διακριτικό αριθμό της Νομαρ−

χίας, στη συνέχεια
• αναγράφεται η ένδειξη CVessel (Certificate of Vessel) 

και τέλος
• αναγράφεται ο αύξων αριθμός του Πιστοποιητικού 

με την μορφή 0001.
Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα 

και στην αγγλική γλώσσα. Τα πιστοποιητικά ισχύουν 
για περίοδο πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο από την 
ημερομηνία έκδοσής τους και παύουν να ισχύουν μό−
λις το μεταφορικό μέσο τροποποιείται ή μετατρέπεται 
κατά τρόπο που επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων.

3. Τα πιστοποιητικά αυτά κοινοποιούνται στην αρμόδια 
κτηνιατρική αρχή της Ν.Α. στην περιοχή δικαιοδοσίας 
της οποίας έχει την έδρα του το φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η οποία στην 
συνέχεια καταχωρίζει τα εγκεκριμένα πλοία μεταφοράς 
ζώων κατά τρόπο ώστε να της δίνεται η δυνατότητα 
να τα εντοπίζει ταχύτατα, ιδίως σε περίπτωση μη συμ−
μόρφωσης της παρούσας απόφασης.

4. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Ν.Α. καταχωρεί τα 
πιστοποιητικά έγκρισης των πλοίων μεταφοράς ζώων 
σε κτηνιατρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης κατά 
τρόπο που επιτρέπει να αναγνωρίζονται πάραυτα από 
τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, ειδικότερα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10
Επείγοντα μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των

διατάξεων του από τους μεταφορείς

1. Εάν η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α. ή του 
ΣΥΚΕ., κατά περίπτωση, διαπιστώσει ότι δεν τηρείται 
ή δεν έχει τηρηθεί κάποια διάταξη της παρούσας από−
φασης, λαμβάνει η ίδια ή απαιτεί από το πρόσωπο που 
είναι υπεύθυνο για τα ζώα, να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για την προστασία των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού 1/2005.

2. Όταν πρόκειται να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λόγω μη συμ−
μόρφωσης με την παρούσα απόφαση, και είναι ανάγκη 
να μεταφερθούν τα ζώα κατά παράβαση ορισμένων 
διατάξεων της απόφασης αυτής, η Κτηνιατρική αρχή 

της οικείας Ν.Α, εκδίδει άδεια για τη μεταφορά των εν 
λόγω ζώων. Η άδεια αναφέρει τα συγκεκριμένα ζώα και 
καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
μεταφερθούν μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.. Η άδεια αυτή 
συνοδεύει τα ζώα.

3. Η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α. ή του ΣΥΚΕ, 
κατά περίπτωση, μεριμνά αμέσως για την εφαρμογή 
των αναγκαίων μέτρων σε περίπτωση που το υπεύθυνο 
για τα ζώα πρόσωπο δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν 
συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της.

Η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α. ή του ΣΥΚΕ, 
κατά περίπτωση, ενεργεί για την είσπραξη των εξό−
δων που προκύπτουν από την εκτέλεση των μέτρων 
αυτών και βαρύνουν τον υπεύθυνο για τα ζώα κατά 
την μεταφορά.

Τα έξοδα αυτά βεβαιώνονται από τον προϊστάμενο 
των προαναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, Κτη−
νιατρικών Αρχών, ως δημόσιο έσοδο και εισπράττονται 
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ).

5. Οι αποφάσεις της αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής 
της Ν.Α. και οι λόγοι που την οδήγησαν στις αποφά−
σεις αυτές κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατό στον 
μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπό του και στην αρμόδια 
αρχή που χορήγησε την άδεια που προβλέπεται στο 
άρθρο 10, παράγραφος 1, ή στο άρθρο 11, παράγραφος 
1 του Κανονισμού 1/2005. Εάν χρειάζεται, οι αρμόδιες 
αρχές της παρούσας παραγράφου παρέχουν βοήθεια 
στον μεταφορέα για να διευκολύνουν την εφαρμογή 
των απαιτούμενων μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 11
Αμοιβαία συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι κανόνες και οι διαδικασίες κοινοποίησης πλη−
ροφοριών που προβλέπονται από το π.δ. 36/1992 (Α΄, 
17), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών 
των κρατών – μελών και την συνεργασία των αρχών 
αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό την διασφάλιση της 
Κτηνιατρικής και Ζωοτεχνικής νομοθεσίας», εφαρμόζο−
νται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

2. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης., η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της 
Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τα στοιχεία ενός σημείου επαφής για τους 
σκοπούς της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομέ−
νης, εφόσον υπάρχει, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, καθώς 
και κάθε ενημέρωση των στοιχείων αυτών. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει τα στοιχεία του σημείου επαφής σε όλα τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την 
Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων.

Άρθρο 12
Παραβάσεις και κοινοποίηση των παραβάσεων

1. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας απόφαση, 
η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α. ή του ΣΥΚΕ, κατά 
περίπτωση λαμβάνει τα συγκεκριμένα μέτρα που προ−
βλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος 
άρθρου.

2.α. Όταν οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, διαπιστώνουν ότι ένας ελληνικής 
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υπηκοότητας μεταφορέας ή μεταφορέας που έχει λά−
βει άδεια από αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α της 
Ελλάδας, δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης και του Κανονισμού 1/2005 ή ότι το μετα−
φορικό του μέσο δεν συνάδει με τις διατάξεις αυτές, 
ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της 
Ν.Α που χορήγησε την άδεια στον μεταφορέα ή το 
πιστοποιητικό έγκρισης του μεταφορικού μέσου και σε 
περίπτωση που ο οδηγός ενέχεται στην μη τήρηση των 
προδιαγραφών της παρούσας απόφασης και του Κανο−
νισμού 1/2005, την αρμόδια Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής 
Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ που χορήγησε το πι−
στοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού.

β. Στην περίπτωση που αρμόδιες αρχές της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, διαπιστώνουν ότι ένας 
μεταφορέας που έχει λάβει άδεια μεταφορέα σε άλλο 
Κράτος – Μέλος δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης και του Κανονισμού 1/2005 και ότι 
το μεταφορικό του μέσο δεν συνάδει με τις διατάξεις 
αυτές, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. 
της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, η οποία 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή της Χώρας που χορήγησε 
την άδεια στον μεταφορέα και το πιστοποιητικό έγκρι−
σης του μεταφορικού μέσου και σε περίπτωση που ο 
οδηγός ενέχεται στην μη τήρηση των προδιαγραφών 
της παρούσας απόφασης και του Κανονισμού 1/2005, την 
αρμόδια αρχή της Χώρας που χορήγησε το πιστοποιη−
τικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού.

Την γνωστοποίηση συνοδεύουν τυχόν συναφή δεδο−
μένα και έγγραφα.

3. α. Εάν η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α ενός 
τόπου προορισμού διαπιστώνει ότι ένας ελληνικής 
υπηκοότητας μεταφορέας ή μεταφορέας που έχει λά−
βει άδεια από αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α της 
Ελλάδας, πραγματοποίησε το ταξίδι κατά παράβαση 
της παρούσας απόφασης και του Κανονισμού 1/2005, 
ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια Κτηνιατρική αρχή 
της Ν.Α του τόπου αναχώρησης.

β. Εάν η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α ενός τόπου 
προορισμού, διαπιστώνει ότι ένας μεταφορέας που έχει 
λάβει άδεια μεταφορέα σε άλλο Κράτος – Μέλος έχει 
πραγματοποιήσει το ταξίδι, κατά παράβαση της παρού−
σας απόφασης και του Κανονισμού 1/2005, ενημερώνει 
αμέσως την αρμόδια Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης 
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, η οποία ενημερώνει την αρ−
μόδια αρχή της Χώρας του τόπου αναχώρησης.

Την κοινοποίηση συνοδεύουν τυχόν συναφή δεδομένα 
και έγγραφα.

4. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ένας μετα−
φορέας δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης και του Κανονισμού 1/2005 ή ότι ένα μετα−
φορικό μέσο δεν συνάδει με τις διατάξεις αυτές, ή εάν 
λάβει γνωστοποίηση όπως προβλέπεται στην παρά−
γραφο 2 ή 3, του παρόντος άρθρου τότε, ανάλογα με 
την περίπτωση:

α) απαιτεί από τον εν λόγω μεταφορέα να αποκατα−
στήσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να καθιερώ−
σει τρόπους για να αποφευχθεί η επανάληψή τους.

β) υποβάλλει τον εν λόγω μεταφορέα σε πρόσθετους 
ελέγχους απαιτώντας, ιδίως, την παρουσία κτηνιάτρου 
κατά τη φόρτωση των ζώων.

γ) επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 
της παρούσας απόφασης και κατά περίπτωση αναστέλ−
λει για ορισμένο χρονικό διάστημα ή και ανακαλεί την 
άδεια του μεταφορέα ή το πιστοποιητικό έγκρισης του 
μεταφορικού μέσου.

5. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της πα−
ρούσας απόφασης και του Κανονισμού 1/2005 από οδη−
γό ή συνοδό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελ−
ματικής ικανότητας όπως προβλέπεται από το άρθρο 
17, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1/2005, η αρμόδια 
Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του 
ΥΠΑΑΤ μπορεί να αναστέλλει ή να ανακαλεί το πιστο−
ποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ιδίως εάν από 
την παράβαση συνάγεται ότι ο οδηγός ή ο συνοδός 
έχει ελλιπείς γνώσεις ή πληροφορίες για τη μεταφο−
ρά ζώων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τον 
Κανονισμό 1/2005.

6. Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβά−
σεων των διατάξεων της παρούσας απόφασης και του 
Κανονισμού 1/2005, η αρμόδια Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενι−
κής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ μπορεί προσωρινά 
με αποφάσεις του Προϊστάμενου της, να απαγορεύει 
στον μεταφορέα ή στο εν λόγω μεταφορικό μέσο να 
μεταφέρουν ζώα στην επικράτειά του, ακόμα και εάν ο 
μεταφορέας ή το μεταφορικό μέσο έχουν άδεια εκδο−
θείσα από άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που προσφέρει 
η αμοιβαία συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης.

7. Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ εξασφαλίζει ότι όλα 
τα σημεία επαφής, που αναφέρονται στο άρθρο 10, πα−
ράγραφος 2, της παρούσας απόφασης, ενημερώνονται 
αμέσως για τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της 
παραγράφου 4, στοιχείο γ), ή των παραγράφων 5 και 6 
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 13
Επιθεωρήσεις και ετήσιες εκθέσεις των

αρμόδιων αρχών

1. Η Κτηνιατρική αρχή της Ν.Α. και οι ΣΥΚΕ ελέγχουν 
εάν υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρού−
σας απόφασης και του Κανονισμού 1/2005, διενεργώντας 
αμερόληπτους ελέγχους στα ζώα, τα μεταφορικά μέσα 
και τα συνοδευτικά έγγραφα. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πρέπει να διεξάγονται σε επαρκή ποσοστό των ζώων 
που μεταφέρονται κάθε έτος εντός της Χώρας και μπο−
ρούν να διενεργούνται ταυτόχρονα με ελέγχους για 
άλλους σκοπούς. Το ποσοστό των επιθεωρήσεων αυξά−
νεται όταν διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις 
της παρούσας απόφασης και του Κανονισμού 1/2005. 
Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται με τις διαδικασίες 
του άρθρου 31, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2005 του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ. L 3/1 της 5.1.2005).

2. Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. 
της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει 
στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με τις επιθεω−
ρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του πα−
ρόντος άρθρου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος. Η έκθεση συνοδεύεται από ανάλυση 
των σημαντικότερων ανεπαρκειών που παρατηρήθηκαν 
καθώς και από σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή 
τους.
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Άρθρο 14
Επιτόπιοι έλεγχοι

Οι εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής, σε 
συνεργασία με την Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης 
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και, καθόσον απαιτείται να 
εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων 
του Κανονισμού 1/2005, δύνανται να πραγματοποιούν 
επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου.

Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του 
ΥΠΑΑΤ παρέχει την αναγκαία συνδρομή στους κοινο−
τικούς επιθεωρητές για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Άρθρο 15
Οδηγοί ορθής πρακτικής

Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του 
ΥΠΑΑΤ ενθαρρύνει την εκπόνηση από τους επαγγελμα−
τίες οδηγών ορθής πρακτικής που περιέχουν οδηγίες 
για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό 1/2005 και ιδίως 
με το άρθρο 10, παρ.1 αυτού. Οι οδηγοί αυτοί δυνατό 
να εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο, ή σε συνεργασία με 
άλλα κράτη− μέλη και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμ−
ματέα ΥΠΑΑΤ μετά από την εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. Επίσης οδηγοί ορθής πρακτικής 
είναι δυνατό να εκπονούνται και σε κοινοτικό επίπεδο 
Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του 
ΥΠΑΑΤ ενθαρρύνει τη διάδοση και τη χρήση των εκπο−
νούμενων οδηγών.

Άρθρο 16
Διαδικασία έγκρισης Σημείου Ελέγχου

1. Η αρμόδια Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ εγκρίνει κάθε 
Σημείο Ελέγχου και του χορηγεί σχετικό αριθμό έγκρι−
σης με απόφαση του Προϊστάμενου της, μετά από την 
θετική εισήγηση της Κτηνιατρικής Αρχής της Ν.Α, στην 
περιοχή της οποίας έχει την έδρα του το Σημείο Ελέγ−
χου. Ο αριθμός έγκρισης αποτελείται από τον κωδικό 
της Χώρας GR, ακολουθείται από τον χαρακτηρισμό της 
εγκατάστασης CP(Control Post), τον κωδικό της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας 
έχει την έδρα του και τέλος από τον άύξοντα αριθμό 
των εγκαταστάσεων αυτών 001.

Η Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α διενεργεί επιτόπιο έλεγ−
χο για να διαπιστώσει την τήρηση των απαιτήσεων 
που προβλέπονται στο παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) αρ. 
1255/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και 
των επιπλέον απαιτήσεων της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου και συντάσσει έκθεση με τα ευρήματα του 
ελέγχου, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση 
Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ.

Η έγκριση αυτή μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκρι−
μένο είδος ή σε ορισμένα είδη ζώων και υγειονομικούς 
χαρακτηρισμούς. Η κεντρική Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ 
γνωστοποιεί στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκε−
κριμένων σημείων ελέγχου καθώς και τυχόν ενημέρωση 
του καταλόγου.

Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί επίσης στην 
Επιτροπή τις λεπτομερείς διευθετήσεις που εφαρμό−
ζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, 
παράγραφος 2, Καν.(ΕΚ) αρ. 1255/1997, όπως έχει τρο−

ποποιηθεί. και ισχύει ιδίως δε την περίοδο χρήσης ως 
σημείων ελέγχου των εγκεκριμένων κέντρων συγκέ−
ντρωσης που τυχόν υπάρχουν στη Χώρα καθώς και την 
περίοδο της για διπλό σκοπό χρήσης των εγκεκριμένων 
κέντρων συγκέντρωσης.

2. Τα Σημεία Ελέγχου καταχωρίζονται σε κατάλογο 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ−
θρου 3, παράγραφος 2, του Καν. (ΕΚ) αρ. 1/2005 του 
Συμβουλίου ύστερα από πρόταση της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. 
του ΥΠΑΑΤ.

3. Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ μπορεί να προτείνει 
Σημεία Ελέγχου προκειμένου να καταχωριστούν σε κα−
τάλογο, υπό την προϋπόθεση και μόνον ότι η Κτηνιατρι−
κή Αρχή της Ν.Α, στη δικαιοδοσία της οποίας έχει την 
έδρα του το Σημείο Ελέγχου, έχει διαπιστώσει ότι είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καν.(ΕΚ) αρ. 1255/97, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει εισηγηθεί 
θετικά στην Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την 
παρ.1 του παρόντος άρθρου.

4. Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ, σε σοβαρές περιπτώ−
σεις και ιδίως για λόγους που άπτονται της υγείας ή της 
καλής διαβίωσης των ζώων, αναστέλει τη λειτουργία 
Σημείου Ελέγχου που βρίσκεται στη Χώρα. Ενημερώνει 
δε την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά 
με την εν λόγω αναστολή και ως προς τους λόγους που 
την επέβαλαν. Η αναστολή λειτουργίας του Σημείου 
Ελέγχου μπορεί να αρθεί μόνον ύστερα από ενημέρωση 
της Επιτροπής και των υπόλοιπων κρατών μελών ως 
προς τους λόγους που την επέβαλαν.

5. Η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 3, παρά−
γραφος 2, Καν.(ΕΚ) αρ. 1255/1997, όπως έχει τροποποιη−
θεί, μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία ενός 
Σημείου Ελέγχου ή να το αποσύρει από τον κατάλογο, 
εφόσον διαπιστωθεί κατά τους επιτόπιους ελέγχους 
των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, όπως προβλέ−
πεται από το άρθρο 28 του Καν.(ΕΚ) αρ. 1/2005, ότι το 
εν λόγω σημείο δεν είναι σύμφωνο προς τη συναφή 
κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 17
Διοικητικές Κυρώσεις

1. α. Στους παραβάτες του άρθρου 3 του Κανονισμού 
1/2005, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 
3.000 ευρώ.

β. Στους παραβάτες της παρ.1 του άρθρου 4, της παρ. 
4 του άρθρου 5, της παρ. 2 του άρθρου 8 και της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 20 του Κανονισμού 1/2005, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 1.500 έως 4.000 
ευρώ.

2.α. Στους παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1, 2 
του άρθρου 6 και της περίπτωσης α) της παρ. 2 του 
άρθρου 9 του Κανονισμού 1/2005 και της παρ. 3.1. περ.
γ) του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο 2.000 έως 6.000 ευρώ.

β. Στους παραβάτες των διατάξεων των παρ. 4 και 
5 του άρθρου 6 του Κανονισμού 1/2005, επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο από 1.500 έως 4.500 ευρώ.

3. α. Όποιος διενεργεί μεταφορά ζώων κατά παράβαση 
των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του Κα−
νονισμού 1/2005 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 
έως 3.000 ευρώ,

β. Όποιος διενεργεί μεταφορά ζώων κατά παράβαση 
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονι−
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σμού 1/2005. επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 3.000 έως 
10.000 ευρώ.

4. Στους παραβάτες της παρ. 3 του άρθρου 6, της 
παρ. 1 του άρθρου 8 καθώς και των Κεφαλαίων, II, III, IV, 
V, VI και VII του Παραρτήματος Ι, του Παραρτήματος II 
του Κανονισμού 1/2005, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
2.000 έως 6.000 ευρώ.

5. Στους παραβάτες της παρ. 2 του άρθρου 4, του 
σημείου β), της παρ. 3 του άρθρου 5, των παρ. 8, και 
9 του άρθρου 6 και του άρθρου 12 του Κανονισμού 
1/2005 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 1.500 έως 
4.000 ευρώ.

6. α. Στην καθ’ υποτροπή παραβίαση των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης και του Καν.(ΕΚ) 1/2005, επι−
τρέπεται η αναστολή της άδειας του μεταφορέα από 6 
μήνες έως τρία έτη ή η ανάκλησή της καθώς και κατά 
περίπτωση, η αναστολή του πιστοποιητικού έγκρισης 
των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο μεταφορέας 
και η αναστολή του πιστοποιητικού επαγγελματικής 
ικανότητας των οδηγών ή συνοδών, από 1 μήνα έως 2 
χρόνια ή η ανάκλησή τους.

β. Στην κάθε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης 
διενέργειας επισήμου ελέγχου από τους υπευθύνους 
της μεταφοράς, επιβάλλεται αναστολή ή ανάκληση της 
άδειας του μεταφορέα και διοικητικό πρόστιμο από 
3.000 έως 10.000 ευρώ.

7. α. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στις 
παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και της περίπτωσης. β. της παρ. 6 
του παρόντος άρθρου επιβάλλονται στους παραβάτες 
αμέσως με την διαπίστωση της παράβασης, από τα 
εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα κατά την άσκηση των 
ελεγκτικών τους καθηκόντων.

β. Τα εντεταλμένα συνεργεία ελέγχων αποτελούνται 
από δύο τουλάχιστον επισήμους κτηνιάτρους της αρ−
μόδιας Κτηνιατρικής της Ν.Α. και στην περίπτωση διε−
νέργειας οδικών ελέγχων, συνδράμονται από τροχονόμο 
της οικείας Υπηρεσίας της Τροχαίας.

Με απόφαση του Προϊστάμενου της Κτηνιατρικής Αρ−
χής της Ν.Α. ορίζονται οι δύο επίσημοι κτηνίατροι με 
τους αναπληρωτές τους. Η απόφαση αυτή αποτελεί 
εντολή ελέγχου προς τους επισήμους κτηνιάτρους και 
περιλαμβάνει τον τίτλο της Υπηρεσίας, την ημερομηνία 
έκδοσης, τα ονοματεπώνυμα των επισήμων κτηνιάτρων 
και των αναπληρωτών τους, καθώς και την αιτιολογία 
του ελέγχου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο απο−
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η εντολή ελέγχου επιδεικνύεται σε κάθε ελεγχόμε−
νο.

γ. Η έγκαιρη προειδοποίηση των οικείων αστυνομικών 
αρχών και ο προγραμματισμός των ελέγχων πραγμα−
τοποιείται με την ευθύνη της αρμόδιας Κτηνιατρικής 
Αρχής της Ν.Α.

δ. Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων της εφοδιάζει τα συνεργεία ελέγ−
χων με αριθμημένα πρωτόκολλα επιθεώρησης, τα οποία 
αποτελούν την έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με το Υπό−
δειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης.

Συμπληρώνονται τα πεδία που αφορούν τα στοιχεία 
των ελεγκτικών Υπηρεσιών, τα στοιχεία του οδηγού, 
ο κωδικός έγκρισης του μεταφορέα, ο αριθμός των 
πινακίδων του οχήματος και του ρυμουλκουμένου του, 
το είδος των μεταφερομένων ζώων, η διάρκεια της με−

ταφοράς, τα ευρήματα που αφορούν τον έλεγχο των 
ζώων, του οχήματος με το ρυμουλκούμενό του και τον 
έλεγχο των εγγράφων, αντίστοιχα, συμπληρώνεται 
συνοπτικά η περιγραφή των παραβάσεων, με αναφο−
ρά στις διατάξεις οι οποίες έχουν παραβιαστεί και το 
αντιστοιχούν διοικητικό πρόστιμο, η άποψη του ελεγ−
χόμενου, τα ονόματατεπώνυμα και οι υπογραφές των 
ελεγκτών κτηνιάτρων, η υπογραφή του ελεγχόμενου, η 
ώρα και η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Στην 
περίπτωση άρνησης υπογραφής, συμπληρώνεται η έν−
δειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ».

ε. Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται σε 3 αντίτυπα εκ 
των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Ν.Α.» και το τρίτο 
παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για περαιτέρω χρήσεις.

Τα ελεγκτικά όργανα υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους 
αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα το αντίτυπο 
που φέρει την ένδειξη για την «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
της Ν.Α».

στ. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, 
ενώπιον του Προϊστάμενου της αρμόδιας Κτηνιατρι−
κής Αρχής της Ν.Α., εντός 5 εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της έκθεσης με τα 
αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου.

Στην περίπτωση αυτή τα ελεγκτικά όργανα υποβάλ−
λουν έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση ενώπιον του 
Προϊστάμενου της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της 
Ν.Α., μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την ημερομηνία 
άσκησης της ένστασης, η οποία κοινοποιείται και στον 
οικείο Νομάρχη.

Η έγγραφη απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας 
Κτηνιατρικής Αρχής της Ν.Α, για επιβολή προστίμου 
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με «αποδεικτικό 
επίδοσης» και εκτελείται ανεξάρτητα από την άσκηση 
ένδικων μέσων από τον ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά 
της απόφασης αυτής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός 
εξήντα (60) ημερών, από την κοινοποίησή της.

8. Τα ανωτέρω πρόστιμα εισπράττονται σύμφω−
να με τον Κώδικα περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(ΚΕΔΕ).

Αποδίδονται κατά ποσοστό 50% υπέρ Δημοσίου, και 
κατά ποσοστό 50% στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη−
ση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 31404/2005 
(Β΄ 868) κοινής υπουργικής απόφασης.

9.α. Κατά την διενέργεια των επισήμων ελέγχων από 
τους Σ.Υ.Κ.Ε, τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται 
στις παρ. 1, 2, 3, 4, 5 παρόντος άρθρου επιβάλλονται 
στους παραβάτες αμέσως με την διαπίστωση της πα−
ράβασης, από τον Προϊστάμενο του ΣΥΚΕ.

Η αρμόδια αρχή του ΣΥΚΕ χρησιμοποιεί αριθμημένα 
πρωτόκολλα επιθεώρησης, τα οποία αποτελούν την 
έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφα−
σης.

Συμπληρώνονται τα πεδία που αφορούν τα στοιχεία 
του ΣΥΚΕ, τα στοιχεία του οδηγού, ο κωδικός έγκρισης 
του μεταφορέα,, ο αριθμός των πινακίδων του οχήματος 
και του ρυμουλκουμένου του, το είδος των μεταφερο−
μένων ζώων, η διάρκεια της μεταφοράς, τα ευρήματα 
που αφορούν τον έλεγχο των ζώων, του οχήματος με το 
ρυμουλκούμενό του και τον έλεγχο των εγγράφων, αντί−
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στοιχα, συμπληρώνεται συνοπτικά η περιγραφή των πα−
ραβάσεων, με αναφορά στις διατάξεις οι οποίες έχουν 
παραβιαστεί και το αντιστοιχούν διοικητικό πρόστιμο, 
η άποψη του ελεγχόμενου, τα ονόματατεπώνυμα και οι 
υπογραφές των επισήμων κτηνιάτρων, η υπογραφή του 
ελεγχόμενου, η ώρα και η ημερομηνία διενέργειας του 
ελέγχου.Στην περίπτωση άρνησης υπογραφής, συμπλη−
ρώνεται η ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ».

β. Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται σε 3 αντίτυπα εκ 
των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδει−
ξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ΣΥΚΕ.» και 
το τρίτο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για περαιτέρω 
χρήσεις.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, ενώ−
πιον του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνι−
αστρικής του ΥΠΑΑΤ, εντός 5 εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της έκθεσης με τα 
αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου.

Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Υπηρεσία του ΣΥΚΕ 
υποβάλλει έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση ενώπιον 
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιαστρι−
κής του ΥΠΑΑΤ., μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την 
ημερομηνία άσκησης της ένστασης.

Η έγγραφη απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής 
Διεύθυνσης Κτηνιαστρικής του ΥΠΑΑΤ, για επιβολή προ−

στίμου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με «αποδεικτι−
κό επίδοσης» και εκτελείται ανεξάρτητα της άσκησης 
ένδικων μέσων από τον ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά 
της απόφασης αυτής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός 
εξήντα (60) ημερών, από την κοινοποίησή της.

10. Τα ανωτέρω πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με 
τον Κώδικα περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Αποδίδονται κατά ποσοστό 100% υπέρ Δημοσίου.
11. Στην καθ’ υποτροπή παραβίαση των διατάξεων της 

παρούσας απόφασης και του Καν.(ΕΚ) 1/2005 από Έλ−
ληνα μεταφορέα και ανάλογα με την παράβαση, πέραν 
της επιβολής των κυρώσεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 
και 5 του παρόντος άρθρου, ενημερώνονται η αρμόδια 
Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. που έχει χορηγήσει την άδεια 
του μεταφορέα ή η Αρμόδια Διεύθυνση ΚΑΦΕ που έχει 
χορηγήσει το πιστοποιητικό έγκρισης του οχήματος 
προκειμένου να επιβληθούν τα μέτρα της περίπτωσης 
α. της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, με την ταυτόχρονη 
αποστολή του αντίγραφου της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 18
Υποδείγματα

Κατωτέρω παρατίθενται τα Υποδείγματα 1 και 2, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφα−
σης και έχουν ως εξής:  
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Άρθρο 20
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης το 
π.δ. 344/1997 (Α΄ 233) «Προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 91/628//ΕΟΚ 
και 95/29/ΕΟΚ καταργείται. Κάθε δε αναφορά στις προ−
αναφερόμενες καταργούμενες διατάξεις θεωρείται ότι 
γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
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