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                                                                                                     Αθήνα  
 

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 διαβατηρίου ιπποειδών)” 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής σχετικά µε τη δηµιουργία συστήµατος αναγνώρισης των 
ιπποειδών:  
(α) που γεννήθηκαν στη χώρα, 
(β) που προέρχονται από άλλο κράτος µέλος και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στη χώρα ή που έχουν 
τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα, σύµφωνα µε την τελωνειακή διαδικασία που καθορίζεται στο 
στοιχείο α) του σηµείου 16 του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) 952/2013. 
 
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της απόφασης 96/78/ΕΚ και έχοντας υπόψη την 
απόφαση 2009/156 ΕΚ (έχει εναρµονιστεί µε το Π∆ 44/2012) σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού 
ελέγχου που διέπουν την διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων 
χωρών, καθώς και την οδηγία 90/427 (έχει εναρµονιστεί µε την ΥΑ 327239/1991) σχετικά µε τους 
όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού χαρακτήρα που διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο ιπποειδών, και 
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση και 
το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. 

 
 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: 
(α) «ιπποειδή»: τα άγρια ή οικόσιτα µόνοπλα θηλαστικά όλων των ειδών του γένους Equus της 
οικογένειας Equidae, και οι διασταυρώσεις τους, 
(β) «εκµετάλλευση»: η γεωργική µονάδα, η µονάδα εκπαίδευσης, ο στάβλος ή, γενικά, κάθε χώρος ή 
εγκατάσταση όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ιπποειδή, οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση 
τους, καθώς και φυσικά καταφύγια, στα οποία τα ιπποειδή ζουν ελεύθερα, 
(γ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ή έχει στην κατοχή του ή είναι 
επιφορτισµένο µε τη συντήρηση ενός ιπποειδούς, ανεξάρτητα από το κατά πόσον λαµβάνει οικονοµική 
ανταµοιβή και ανεξάρτητα από το κατά πόσον ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα σε µόνιµη ή προσωρινή 
βάση, ακόµη και κατά τη µεταφορά του ζώου σε αγορές ή κατά τη διάρκεια αγώνων, ιπποδροµιών ή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
(δ) «ιδιοκτήτης»: το (τα) φυσικό(-ά) ή νοµικό(-ά) πρόσωπο(-πα) που έχει(-ουν) την κυριότητα του 
ιπποειδούς, 
(ε) «καταχωρηµένα ιπποειδή»: τα ιπποειδή τα οποία: 
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(εα) εγγράφονται ή καταχωρούνται και είναι επιλέξιµα για καταχώρηση σε ένα γενεαλογικό βιβλίο, 
σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
οδηγίας 90/427/ΕΟΚ και αναγνωρίζονται µέσω εγγράφου αναγνώρισης που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, ή 

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

(στ) «γενεαλογικό βιβλίο»: κάθε βιβλίο, µητρώο, δελτιοθήκη ή µηχανοργανωµένο αρχείο:  
(στα) που τηρείται είτε από επίσηµα εγκεκριµένη ή αναγνωρισµένη από κράτος µέλος οργάνωση ή 
ένωση, είτε από επίσηµη υπηρεσία του οικείου κράτους µέλους, και  
(στβ) στο οποίο εγγράφονται ή καταχωρούνται τα ιπποειδή και είναι επιλέξιµα για καταχώρηση µε 
αναφορά όλων των γνωστών τους προγόνων, 

(ζ) «ιπποειδή σφαγής»: τα ιπποειδή που προορίζονται να οδηγηθούν, είτε απευθείας είτε µέσω 
εγκεκριµένου κέντρου συγκέντρωσης κατά το άρθρο 6 του Π∆ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93), στο σφαγείο για να 
σφαγούν, 
(η) «ιπποειδή αναπαραγωγής και εκτροφής»: τα ιπποειδή που δεν αναφέρονται στις περιπτώσεις (ε) 
και (ζ) ανωτέρω, 
(θ) «προσωρινή αποδοχή»: το καθεστώς ενός εγγεγραµµένου ίππου που προέρχεται από τρίτη χώρα 
και έχει γίνει δεκτός στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 90 ηµερών σύµφωνα µε 
απόφαση που εγκρίθηκε δυνάµει της περίπτωσης β) του άρθρου 18 του Π∆ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93), 
(ι) «οριστική εισαγωγή»: το καθεστώς ενός ιπποειδούς που προέρχεται από τρίτη χώρα και εισάγεται 
στη χώρα για µια περίοδο 90 ή και περισσότερων ηµερών, 
(ια) «διακριτικό χαρακτηριστικό»: κάθε ορατό ή απεικονίσιµο και διακριτικό χαρακτηριστικό ενός 
µεµονωµένου ιπποειδούς, το οποίο είναι είτε εγγενές είτε επίκτητο, και καταγράφεται για λόγους 
αναγνώρισης, 
(ιβ) «ποµποδέκτης»: παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας µόνο για ανάγνωση, η οποία: 

(ιβα) είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας Full Duplex (FDX ή FDX-b) ή Half 
Duplex (HDX), 
(ιββ) µπορεί να αναγνωσθεί από συσκευή ανάγνωσης συµβατή µε το πρότυπο ISO 11785, σε 
ελάχιστη απόσταση 12 εκατοστόµετρων, 

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

(ιγα) έναν αναγνωριστικό κωδικό έξι ψηφίων συµβατό µε τον UELN για τη βάση δεδοµένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 39, ακολουθούµενο από  
(ιγβ) έναν ατοµικό αριθµό αναγνώρισης εννέα ψηφίων που αποδίδεται στο ιπποειδές·  

(ιδ) «κράτος µέλος απαλλαγµένο από την πανώλη των ίππων»:  
(ιδα) το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου καµία κλινική, ορολογική (σε ανεµβολίαστους 
ίππους), ή επιδηµιολογική ένδειξη δεν επέτρεψε να διαπιστωθεί η παρουσία πανώλης των ίππων 
κατά τα δύο τελευταία έτη, και  
(ιδβ) όπου δεν έγινε, κατά τους δώδεκα τελευταίους µήνες, εµβολιασµός κατά της ασθένειας αυτής,  

(ιε) «ασθένειες που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά»:οι ασθένειες που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα I του  Π∆ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93), 
(ιστ) «επίσηµος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους ή 
µιας τρίτης χώρας και ειδικότερα για την Ελλάδα, ο κτηνίατρος που εµπίπτει στον ορισµό της 
παραγράφου 8 του άρθρου 2 του πδ 79/2007 (ΦΕΚ Α’95), 
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(ιζ) «αγέλη ιπποειδών»: ένα ιπποειδές ή το σύνολο των ιπποειδών που διατηρούνται σε µία 
εκµετάλλευση, απαρτίζουν ενιαία επιδηµιολογική µονάδα και διέπονται από το ίδιο υγειονοµικό 
καθεστώς,  
(ιη) «υπεύθυνος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 11 της αριθ. 
282371/31.05.2006 απόφασης Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων (ΦΕΚ Β’731). 

 
 

Άρθρο 3 
Αρµόδιες αρχές 

 
1.  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (εφεξής ΥΠΑΑΤ) ορίζεται ως αρµόδια αρχή για τη 

λειτουργία και την εποπτεία του συστήµατος αναγνώρισης των ιπποειδών, ως εξής: 
(α) η ∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της Γενικής ∆/νσης 
Γεωργίας µεριµνά για: 
(αα) τις διαδικασίες έγκρισης, ως εκδιδουσών, των αρχών των περιπτώσεων (αβ) και (β) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7, 
(αβ) την κατάρτιση του καταλόγου των φορέων έκδοσης των εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών 
στην Ελλάδα και την ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία µε την αρµόδια 
αρχή της περίπτωσης (δ), 
(αγ) την αίτηση για την απόδοση UELN στις εκδίδουσες αρχές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, 
(αδ) την προµήθεια εντύπων εγγράφων αναγνώρισης για τα ιπποειδή για τις ανάγκες των φορέων 
έκδοσης της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7,  
(αε) την εποπτεία των φορέων έκδοσης των εγγράφων αναγνώρισης των καταχωρηµένων ιπποειδών, 
(αστ) την ενιαία λειτουργία του συστήµατος αναγνώρισης των καταχωρηµένων ιπποειδών στην 
επικράτεια, µε την έκδοση εγκυκλίων, παροχή οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη σε ότι αφορά την 
έκδοση εγγράφων αναγνώρισης της συγκεκριµένης κατηγορίας ιπποειδών,  
(αζ) τη διενέργεια ελέγχων των αρχών των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 
ως προς την τήρηση των διατάξεων της παρούσας για την έκδοση εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδών  
(αη) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συµπλήρωση του µέρους Β.1 του 
Κεφαλαίου Ι, του Κεφαλαίου V και του Κεφαλαίου ΧΙ του εγγράφου αναγνώρισης, 
(β) η ∆/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών της Γενικής ∆/νσης 
Κτηνιατρικής µεριµνά για: 
(βα) την εποπτεία των φορέων έκδοσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7, 
(ββ) την προµήθεια εντύπων εγγράφων αναγνώρισης για τα ιπποειδή για τις ανάγκες των φορέων 
έκδοσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7, 
(βγ) την ενιαία λειτουργία του συστήµατος αναγνώρισης των ιπποειδών µε την έκδοση εγκυκλίων, την 
παροχή οδηγιών και κάθε άλλου είδους υποστήριξη που αφορά το µητρώο καταχώρησης των 
εκµεταλλεύσεων ιπποειδών, τις διαδικασίες ενεργούς σήµανσης των ιπποειδών και τις προϋποθέσεις 
υποβολής τους σε φαρµακευτικές αγωγές, σε σχέση µε την ταξινόµησή τους ως ζώων προοριζόµενων 
για την παραγωγή τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση ή όχι, 
(βδ) την ενιαία λειτουργία του συστήµατος αναγνώρισης των ιπποειδών αναπαραγωγής και απόδοσης 
µε την έκδοση εγκυκλίων, παροχή οδηγιών και κάθε άλλου είδους υποστήριξη που αφορά τις 
διαδικασίες αναγνώρισης των ανωτέρω ιπποειδών και τις υποχρεώσεις των κατόχων τους 
(βε) το συντονισµό και την παροχή οδηγιών κατά τη διενέργεια των ελέγχων που αφορούν τη 
συµµόρφωση των κατόχων των ιπποειδών στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
παρούσας,  
(βστ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συµπλήρωση του µέρους Γ του 
Κεφαλαίου Ι, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Κεφαλαίου IV και του Κεφαλαίου VI του εγγράφου αναγνώρισης, 
καθώς και του µέρους Α του Κεφαλαίου Ι αυτού από κοινού µε την αρµόδια αρχή της περίπτωσης (α). 
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(γ) η ∆/νση Υγείας των Ζώων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής µεριµνά για: 
(γα) την ενιαία λειτουργία του συστήµατος αναγνώρισης των ιπποειδών σε ό,τι αφορά τις 
υποχρεώσεις των κατόχων ιπποειδών κατά τη µετακίνηση των ζώων στο εσωτερικό της χώρας και 
κατά την είσοδό τους από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα,  
(γβ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συµπλήρωση του Κεφαλαίου ΙΙΙ, του 
Κεφαλαίου VII, του Κεφαλαίου VIII, του Κεφαλαίου IX και του Κεφαλαίου X του έγγραφου 
αναγνώρισης, 
(δ) η ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µεριµνά για: 
(δα) το σχεδιασµό και τη λειτουργία της βάσης δεδοµένων του άρθρου 23, τη διαλειτουργικότητά της, 
όπου απαιτείται, µε διεθνείς βάσεις δεδοµένων για τα ιπποειδή, καθώς και την τεχνική υποστήριξη, τη 
συντήρηση και την προστασία της µηχανογραφικής υποδοµής, 
(δβ) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες της ηλεκτρονικής  
εφαρµογής του συστήµατος αναγνώρισης των ιπποειδών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των 
περιπτώσεων (α) και (β), 
(δγ) την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up) των πληροφοριών που καταχωρούνται στην βάση 
δεδοµένων του άρθρου 23, 
(δδ) την έκδοση εγκυκλίων ή/και εγχειριδίων και την παροχή τεχνικών οδηγιών σε ότι αφορά τη χρήση 
της ηλεκτρονικής εφαρµογής του συστήµατος αναγνώρισης των ιπποειδών, σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) και (β). 
 

2.  Στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας 
ανατίθενται: 
(α) η απόδοση κωδικών αριθµών καταχώρησης των εκµεταλλεύσεων ιπποειδών,   
(β) η έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης για τα ιπποειδή σφαγής και για τα ιπποειδή αναπαραγωγής 
και απόδοσης,  
(γ) η µέριµνα για την καταχώρηση των προβλεπόµενων στοιχείων που αφορούν στα ιπποειδή σφαγής 
και στα ιπποειδή αναπαραγωγής και απόδοσης, στη βάση δεδοµένων του άρθρου 23, 
(δ) η διενέργεια ελέγχων και η εισήγηση επιβολής µέτρων συµµόρφωσης και κυρώσεων στους 
κατόχους ιπποειδών και στους διενεργούντες την ενεργή σήµανση αυτών σε περίπτωση διαπίστωσης 
µη συµµόρφωσης στις διατάξεις της παρούσας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 24 και 25. 
 
Σε περίπτωση που στην οργανωτική διάρθρωση της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας δεν υφίσταται 
∆ΑΟΚ, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζεται η κτηνιατρική αρχή για την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων των περιπτώσεων (α) έως (γ) και η ζωοτεχνική αρχή για την άσκηση της αρµοδιότητας 
της περίπτωσης (δ), από κοινού µε την κτηνιατρική αρχή. Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη 
δηµοσίευση της παρούσης, η απόφαση του Περιφερειάρχη κοινοποιείται στην αρµόδια αρχή της 
περίπτωσης (β) της παραγράφου 1. 
 
 

Άρθρο 4 
Καταχώρηση εκµεταλλεύσεων ιπποειδών 

 
1. Όλα τα ιπποειδή που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, διατηρούνται σε εκµεταλλεύσεις που 

καταχωρούνται, για υγειονοµικούς λόγους, σε µητρώο της βάσης δεδοµένων του άρθρου 23. 
 

2.  Κάθε εκµετάλλευση ιπποειδών, εξαιρουµένης της περίπτωσης των θερινών βοσκότοπων στους 
οποίους διαβιούν τα ιπποειδή στο πλαίσιο της εποχιακής µετακίνησής τους, λαµβάνει αριθµό 
καταχώρησης, ο οποίος αποδίδεται από τη βάση δεδοµένων του άρθρου 23 και έχει την εξής µορφή: 
ΧΧ00000, 
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όπου: 
ΧΧ: κωδικός αριθµός Περιφερειακής Ενότητας 
00000: αύξων αριθµός εκµετάλλευσης 
Σε καµία περίπτωση ο αριθµός καταχώρησης της εκµετάλλευσης δεν εκλαµβάνεται ως πράξη 
νοµιµοποίησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 
 

3. Η απόδοση αριθµού καταχώρησης της εκµετάλλευσης διενεργείται από την οικεία αρµόδια αρχή της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Α του άρθρου 26, ανεξάρτητα από τη συµµόρφωση ή µη της κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης, στην οποία αυτή αντιστοιχεί, στους όρους και στις προϋποθέσεις αδειοδότησής της, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και χωρίς να απαλλάσσει τον υπεύθυνο για τη 
λειτουργία της από τις υποχρεώσεις του έναντι της κτηνιατρικής νοµοθεσίας τις σχετικές µε την υγεία 
των ζώων, την προστασία των ζώων και τη δηµόσια υγεία..   

 
4. Το µητρώο της παραγράφου 1 περιέχει για κάθε εκµετάλλευση τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) στοιχεία του υπευθύνου για τη λειτουργία της εκµετάλλευσης (επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο και 
πατρώνυµο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αριθµός 
δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου), 
(β) στοιχεία της εκµετάλλευσης (διεύθυνση σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας, γεωγραφικές 
συντεταγµένες της εκµετάλλευσης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στοιχεία του θερινού βοσκότοπου 
στο πλαίσιο της εποχιακής µετακίνησής των ιπποειδών) 
 

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

 
Άρθρο 5 

Γενικές αρχές και υποχρέωση ταυτοποίησης των ιπποειδών 
 

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

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

 
 

Άρθρο 6 
Σύστηµα αναγνώρισης των ιπποειδών 

 
1. Το σύστηµα αναγνώρισης των ιπποειδών περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) ένα ισόβιο έγγραφο αναγνώρισης το οποίο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την εκδίδουσα 
αρχή, παραµένει στην κυριότητα της εκδίδουσας αρχής που το εξέδωσε, και το οποίο περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
(αα) µια αναλυτική περιγραφή του ιπποειδούς και καταγραφή των διακριτικών χαρακτηριστικών του, 
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(αβ) ένα λεπτοµερές διάγραµµα στο οποίο περιλαµβάνονται τα διακριτικά χαρακτηριστικά που 
καταγράφονται στη λεπτοµερή περιγραφή, 
(αγ) χώρο για εξουσιοδοτηµένες καταχωρίσεις που περιγράφουν τροποποιήσεις των στοιχείων 
αναγνώρισης, 
(β) µέθοδο επαλήθευσης της αναγνώρισης η οποία:  
(βα) εξασφαλίζει έναν µονοσήµαντο σύνδεσµο µεταξύ του εγγράφου αναγνώρισης και του ιπποειδούς 
για το οποίο εκδόθηκε και  
(ββ) αποδεικνύει ότι το ιπποειδές έχει ήδη υποβληθεί σε διαδικασία αναγνώρισης, 
(γ) µια βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23, από την 
οποία αποδίδεται ταυτόχρονα ο µοναδικός ισόβιος αριθµός στο ζώο. 

 
2.  Ένα ιπποειδές θεωρείται ότι αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση µόνο εφόσον: 

(α) συνοδεύεται από έγγραφο αναγνώρισης που εκδίδεται σύµφωνα µε µία από τις ακόλουθες 
διατάξεις:  
(αα) το άρθρο 9, για ιπποειδή που γεννήθηκαν στην Ένωση, 
(αβ) το άρθρο 11, για ιπποειδή που εισάγονται στην Ένωση, 
(αγ) το άρθρο 18, όταν συνοδεύεται από αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης, ή 
(αδ) το άρθρο 19, όταν συνοδεύεται από έγγραφο αναγνώρισης αντικατάστασης, ή 
(β) αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16, για παρεκκλίσεις που αφορούν τη διακίνηση ή τη 
µεταφορά ιπποειδών που συνοδεύονται από προσωρινό έγγραφο.  
 
 

Άρθρο 7 
Φορείς έκδοσης των εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών  

 
1. Το έγγραφο αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 εκδίδεται στην Ελλάδα από µία από τις 

ακόλουθες εκδίδουσες αρχές:  
(α) για τα καταχωρηµένα ιπποειδή που αναφέρονται στην περίπτωση (εα) του άρθρου 2, 
(αα) το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ που καταρτίζει ή τηρεί γενεαλογικό βιβλίο στο 
οποίο έχει εισαχθεί ή καταχωρηθεί το ιπποειδές και είναι επιλέξιµο για εγγραφή σύµφωνα µε την 
απόφαση 96/78/ΕΚ, ή 
(αβ) τον οργανισµό ή την ένωση που είναι επίσηµα αναγνωρισµένος σύµφωνα µε την αριθ. 
314710/08.01.1993 (ΦΕΚ Β’19) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και έχει λάβει τη σχετική έγκριση 
της παραγράφου 4, ο οποίος καταρτίζει ή τηρεί γενεαλογικό βιβλίο στο οποίο έχει εισαχθεί ή 
καταχωρηθεί το ιπποειδές και είναι επιλέξιµο για εγγραφή σύµφωνα µε την απόφαση 96/78/ΕΚ, 
(β) για τα καταχωρηµένα ιπποειδή που αναφέρονται στην περίπτωση (εβ) του άρθρου 2, το 
παράρτηµα, µε έδρα την Ελλάδα, διεθνούς οργανισµού ή ένωσης που διαχειρίζεται αγωνιστικούς 
ίππους ή ίππους ιπποδροµιών και εποπτεύεται από την αρµόδια ζωοτεχνική αρχή του κράτους µέλους 
στο οποίο έχει την έδρα του, εφόσον λάβει τη σχετική έγκριση της παραγράφου 4.  

 
2. Το έγγραφο αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 για τα ιπποειδή των περιπτώσεων (ζ) και (η) 

του άρθρου 2 (ιπποειδή σφαγής και ιπποειδή αναπαραγωγής και εκτροφής) εκδίδεται στην Ελλάδα 
από την οικεία αρµόδια αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 3, στην περιοχή αρµοδιότητας της οποίας 
βρίσκεται: 
(α) η εκµετάλλευση όπου διατηρείται το ιπποειδές ή, 
(β) στην περίπτωση των εποχιακά µετακινούµενων ιπποειδών, η εκµετάλλευση χειµερινής διαµονής 
τους.  
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3. Στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ αναρτάται και τηρείται ενηµερωµένος κατάλογος των φορέων 
έκδοσης των εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών  που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο 
οποίος: 
(α) περιλαµβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις 
της παρούσας, 
(β) συµµορφώνεται µε το υπόδειγµα που ορίζεται στο στοιχείο (στ) του τµήµατος Ι του κεφαλαίου 2 του 
Παραρτήµατος ΙΙ της απόφασης 2009/712/ΕΚ και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της 
εν λόγω απόφασης, 
(γ) είναι άµεσα προσβάσιµος µέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού συνδέσµου µε τον διαδικτυακό τόπο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επαρκώς τεκµηριωµένος για µη φυσικούς οµιλητές της ελληνικής 
γλώσσας. 

 
4. Με απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, µετά από εισήγηση της 

αρµόδιας αρχής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εγκρίνονται οι φορείς των 
περιπτώσεων (αβ) και (β) της παραγράφου 1 για την έκδοση εγγράφων αναγνώρισης των 
καταχωρηµένων ιπποειδών, µε την προϋπόθεση ότι, τελώντας υπό την εποπτεία της ∆/νσης Ζωικών 
Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, διασφαλίζεται ότι: 
(α) εκδίδουν έγγραφα αναγνώρισης που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8, 
(β) διαθέτουν τα απαραίτητα συστήµατα για να ελέγχουν εάν ένα έγγραφο αναγνώρισης που έχει 
δηλωθεί ότι εκδίδεται από αυτούς είναι µοναδικό, γνήσιο και αυθεντικό και περιλαµβάνει, στις 
περιπτώσεις έκδοσης κενών εγγράφων αναγνώρισης για τα ζώα, έναν σειριακό αριθµό που 
αναγράφεται τουλάχιστον στις σελίδες που περιέχουν τα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του εγγράφου 
αναγνώρισης του άρθρου 8. 
Αντίστοιχα, η εποπτεία τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων ασκείται από την αρµόδια αρχή της 
περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εάν αφορά φορέα την περίπτωση (αα) της 
παραγράφου 1 και από την την αρµόδια αρχή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 
εάν αφορά τους φορείς της παραγράφου 2.  
 

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

 

Άρθρο 8 
Μορφή και περιεχόµενο εγγράφου αναγνώρισης  

 
1. Κάθε ιπποειδές που γεννήθηκε στην Ελλάδα αναγνωρίζεται µέσω ενός ενιαίου εγγράφου αναγνώρισης 

που εκδίδεται για όλη τη ζωή του ιπποειδούς σύµφωνα µε: 
(α) το υπόδειγµα εγγράφου αναγνώρισης που ορίζεται στο Παράρτηµα Β του άρθρου 26, 
(β) τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Γ του άρθρου 26. 
 

2. Οι εκδίδουσες αρχές διασφαλίζουν ότι το έγγραφο αναγνώρισης περιλαµβάνει επαρκή αριθµό σελίδων 
µε πεδία υποβολής για την εισαγωγή των πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε τα ακόλουθα 
κεφάλαια που ορίζονται σε αυτό:  
(α) στην περίπτωση καταχωρηµένων ιπποειδών, τουλάχιστον τα κεφάλαια I έως ΙΧ,  
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(β) στην περίπτωση ιπποειδών αναπαραγωγής και εκτροφής, τουλάχιστον τα κεφάλαια I έως IV.  
 

3. Οι εκδίδουσες αρχές µεριµνούν ώστε η σειρά και η αρίθµηση των κεφαλαίων στο έγγραφο 
αναγνώρισης της παραγράφου 1 να παραµένουν αναλλοίωτα και να περιλαµβάνουν, όπου απαιτείται, 
επαρκή αριθµό σελίδων, παρέχοντας χώρο για πολλαπλές καταχωρίσεις. 
 

 
Άρθρο 9 

Έκδοση εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδών που γεννήθηκαν στην Ένωση 

 

1. Οι εκδίδουσες αρχές εκδίδουν µόνο έγγραφα αναγνώρισης τα οποία:  
(α) συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8,  
(β) έχουν δεόντως συµπληρωµένο το κεφάλαιο I µε πληροφορίες που επαληθεύτηκαν από την 
εκδίδουσα αρχή ή για λογαριασµό της σύµφωνα µε το στοιχείο 11 του µέρους Α του τµήµατος I,  
(γ) έχουν συµπληρωµένο το κεφάλαιο IV,  
(δ) έχουν συµπληρωµένο το κεφάλαιο V, σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 
  

2. Οι εκδίδουσες αρχές της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αναγνωρίζουν τα 
καταχωρηµένα ιπποειδή σύµφωνα µε τους κανόνες του γενεαλογικού βιβλίου που αναφέρεται στο 
σηµείο (εα) του άρθρου 2 και συµπληρώνουν στο κεφάλαιο V του εγγράφου αναγνώρισης τις 
πληροφορίες του πιστοποιητικού καταγωγής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 8 της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ του Συµβουλίου και στο παράρτηµά της. 
 

3. Σύµφωνα µε τις αρχές του οργανισµού ή της ένωσης που έχει καταρτίσει το γενεαλογικό βιβλίο 
καταγωγής του εγγεγραµµένου ιπποειδούς, το κεφάλαιο V του εγγράφου αναγνώρισης περιλαµβάνει: 
(α) πλήρεις γενεαλογικές πληροφορίες,  
(β) το κεφάλαιο του γενεαλογικού βιβλίου που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή 3 της απόφασης 96/78/ΕΚ 
και  
(γ) όπου καθορίστηκε, την κατηγορία του κύριου τµήµατος του γενεαλογικού βιβλίου στο οποίο 
εγγράφεται το καταχωρηµένο ιπποειδές. 

 
4. Για την εγγραφή ενός ιπποειδούς της περίπτωσης (εβ) του άρθρου 2 σε αγώνες ή ιπποδροµίες, η 

εκδίδουσα αρχή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7  
(α) εκδίδει, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 1 και τους κανόνες του εν λόγω 
οργανισµού, ένα έγγραφο αναγνώρισης, ή  
(β) αναγνωρίζει και επικυρώνει το έγγραφο αναγνώρισης που έχει εκδοθεί για το εν λόγω ιπποειδές 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ή  
(γ) εκδίδει νέο έγγραφο αναγνώρισης σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 
10. 
 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και την περίπτωση (αβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, οι 
εκδίδουσες αρχές δύνανται να µην συµπληρώνουν µε ένα σχέδιο τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στα σηµεία 12 έως 18 της σχηµατικής παράστασης του εγγράφου αναγνώρισης που ορίζονται στο 
µέρος Β του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες δύο 
προϋποθέσεις:  
(α) έχει εµφυτευτεί ποµποδέκτης σύµφωνα µε το άρθρο 13, και  
(β) µια φωτογραφία ή εκτύπωση εµφανίζει επαρκή στοιχεία για την απεικόνιση του ιπποειδούς. 
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Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 δύνανται να µην 
κάνουν χρήση της παρέκκλισης του πρώτου εδαφίου και να προσαρµόζουν τα ήδη εκδοθέντα 
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο έγγραφα αναγνώρισης στις απαιτήσεις της παραγράφου 1.  
 

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

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

 
8. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7 και σύµφωνα µε το άρθρο 1 της απόφασης 96/78/ΕΚ, ο 

κάτοχος είναι δυνατό να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση εγγράφου αναγνώρισης στην αρµόδια 
εκδίδουσα αρχή που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος µέλος. 

 
9.  Πριν από την έκδοση ενός εγγράφου αναγνώρισης, η εκδίδουσα αρχή ή το πρόσωπο που ενεργεί για 

λογαριασµό της λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να:  
(α) επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει ήδη εκδοθεί για το οικείο ιπποειδές τέτοιο έγγραφο αναγνώρισης, 
(β) αποφεύγεται η παράνοµη έκδοση πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για ένα συγκεκριµένο 
ιπποειδές.  
 

10. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 9 περιλαµβάνουν τα εξής:  
(α) διοικητική και ηλεκτρονική τεκµηρίωση από τα διαθέσιµα στοιχεία, 
(β) εκτίµηση της ηλικίας του ιπποειδούς,  
(γ) έλεγχο του ιπποειδούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, για ενδεχόµενα διακριτικά 
χαρακτηριστικά ή σηµάνσεις που υποδεικνύουν προηγούµενη αναγνώριση.    
 
 

Άρθρο 10 
Προθεσµία για την αναγνώριση των ιπποειδών που γεννήθηκαν στην Ένωση 
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1. Τα ιπποειδή αναγνωρίζονται από ένα έγγραφο αναγνώρισης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 9, το 
αργότερο 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία γέννησης και σε κάθε περίπτωση πριν από την οριστική 
αναχώρηση από την εκµετάλλευση γέννησης, εκτός εάν η µεταφορά αυτή πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ως νεογέννητο πουλάρι της µητέρας από την 
οποία εξαρτάται το πουλάρι.  
 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, µπορεί να εκδοθεί ένα νέο έγγραφο αναγνώρισης σύµφωνα 
µε το άρθρο 9, ανά πάσα στιγµή:  
(α) κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας αρχής, στις περιπτώσεις που το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης 
δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 ή αν ορισµένα στοιχεία αναγνώρισης που 
ορίζονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ ή V δεν έχουν καταχωρηθεί µε ακρίβεια από την εκδίδουσα αρχή, ή  
(β) όταν ένα ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής αναβαθµίζεται σε καταχωρηµένο ιπποειδές 
σύµφωνα µε τους κανόνες της εκδίδουσας αρχής της περίπτωσης (αβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 και το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα, ή  
(γ) όταν το άλογο αναβαθµίζεται ή καταχωρείται ως καταχωρηµένο ιπποειδές, όπως ορίζεται στην 
περίπτωση (εβ) του άρθρου 2, σύµφωνα µε τους κανόνες της εκδίδουσας αρχής της περίπτωσης (β) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν µπορεί να προσαρµοστεί 
ανάλογα, ή  
(δ) όταν ένα έγγραφο αναγνώρισης εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 και δεν 
µπορεί να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9, ή  
(ε) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 και στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 15 και το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν µπορεί να προσαρµοστεί αναλόγως, ή  
(στ) όπου το έγγραφο αναγνώρισης κατάσχεται από την αρµόδια αρχή στο πλαίσιο έρευνας.  
 

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης παραδίδεται στην εκδίδουσα 
αρχή για να ακυρωθεί και η ακύρωση του υφιστάµενου εγγράφου αναγνώρισης και η έκδοση του νέου 
εγγράφου αναγνώρισης καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 
23. 
 

 

Άρθρο 11 
Αναγνώριση εισαγόµενων ιπποειδών 

 

1.  Τα έγγραφα αναγνώρισης που εκδίδονται σε τρίτες χώρες θεωρούνται έγκυρα σύµφωνα µε την 
παρούσα, εφόσον συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
(α) εκδόθηκαν:  
(αα) στην περίπτωση καταχωρηµένων ιπποειδών, από οργανισµό σε τρίτη χώρα, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του κανονισµού (ΕΕ) 
2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που εκδίδει γενεαλογικά 
πιστοποιητικά, ή  
(αβ) στην περίπτωση εγγεγραµµένου ίππου, από εθνικό παράρτηµα διεθνούς οργανισµού ή ένωσης, 
το οποίο διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδροµιών και έχει την έδρα του στην τρίτη 
χώρα του διεθνούς οργανισµού ή ένωσης σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7, ή  
(αγ) σε άλλες περιπτώσεις, από την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας προέλευσης του ιπποειδούς,  
(β) συµµορφώνονται µε όλες τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8. 
 

2. Ο κάτοχος ενός ιπποειδούς υποβάλλει αίτηση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ του 
άρθρου 26, στην εκδίδουσα αρχή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 που απαιτείται για την 
κατηγορία του ιπποειδούς, όταν: 
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(α) το εν λόγω ιπποειδές εισάγεται στη χώρα, ή 
(β) η προσωρινή αποδοχή του εν λόγω εγγεγραµµένου ιπποειδούς µετατρέπεται σε οριστική αποδοχή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π∆ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93). 
  

3. Η αίτηση της παραγράφου 2 υποβάλλεται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
τελωνειακής διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 16 στοιχείο α) του κανονισµού 
(ΕΕ) 952/2013, είτε: 
(α) για την έκδοση, σύµφωνα µε το άρθρο 9, εγγράφου αναγνώρισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 8, ή 
(β) για την καταχώρηση υφιστάµενου εγγράφου αναγνώρισης στη βάση δεδοµένων του άρθρου 23. 
 

4. Όταν το υφιστάµενο έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν συµµορφώνεται µε 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η εκδίδουσα αρχή µετά από σχετικό αίτηµα του 
κατόχου:  
(α) συµπληρώνει το έγγραφο αναγνώρισης, ώστε να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8,  
(β) καταχωρεί τα στοιχεία αναγνώρισης του συγκεκριµένου ιπποειδούς και τις συµπληρωµατικές 
πληροφορίες στη βάση δεδοµένων του άρθρου 23.  
 

5. Όταν το υφιστάµενο έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν µπορεί να 
τροποποιηθεί ώστε να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8, δεν 
θεωρείται έγκυρο για σκοπούς αναγνώρισης σύµφωνα µε την παρούσα, παραδίδεται στην εκδίδουσα 
αρχή ή ακυρώνεται από αυτήν, το γεγονός αυτό καταγράφεται στη βάση δεδοµένων του άρθρου 23 και 
το ιπποειδές αναγνωρίζεται µέσω της έκδοσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 9, 
ενός εγγράφου αναγνώρισης που συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8, βάσει του 
υποβληθέντος υφιστάµενου εγγράφου αναγνώρισης, το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτηµα της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ. 
 

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

Άρθρο 12 
Μέτρα ανίχνευσης προηγούµενης αναγνώρισης ιπποειδών 

 
1. Τα µέτρα για τον εντοπισµό πιθανών διακριτικών χαρακτηριστικών ή σηµάνσεων ενδεικτικών 

προηγούµενης αναγνώρισης, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 9, 
περιλαµβάνουν, τουλάχιστον, µέτρα για τον εντοπισµό:  
(α) τυχόν ποµποδέκτη που εµφυτεύθηκε προηγουµένως, χρησιµοποιώντας µια συσκευή ανάγνωσης 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 11785 και ικανή να αναγνώσει ποµποδέκτες HDX και FDX-B 
τουλάχιστον όταν ο αναγνώστης είναι σε άµεση επαφή µε το σηµείο της επιφάνειας του σώµατος στο 
οποίο εµφυτεύεται υπό κανονικές συνθήκες ένας ποµποδέκτης,  
(β) τυχόν κλινικών ενδείξεων σύµφωνα µε τις οποίες ένας ποµποδέκτης που είχε εµφυτευθεί ή µια 
σήµανση που είχε εφαρµοστεί προηγουµένως, σύµφωνα µε το άρθρο 15, αφαιρέθηκε µε χειρουργική 
επέµβαση ή τροποποιήθηκε, 
(γ) τυχόν σήµατος ή ένδειξης ότι εφαρµόστηκε εναλλακτική µέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας του 
ιπποειδούς, σύµφωνα µε το άρθρο 15.  
 



 12 

2. Σε περίπτωση που τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποκαλύψουν την ύπαρξη ενός 
ποµποδέκτη που εµφυτεύτηκε προηγουµένως, ή άλλης εναλλακτικής µεθόδου επαλήθευσης 
αναγνώρισης που εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 15, ενδεικτικής µιας προηγούµενης 
ολοκληρωµένης αναγνώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 9, η εκδίδουσα αρχή:  
(α) προβαίνει σε έκδοση ή αντικατάσταση του εγγράφου αναγνώρισης σύµφωνα µε τα άρθρα 18 ή 19, 
ανάλογα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες και  
(β) εισάγει τα στοιχεία, δηλαδή τον αριθµό ποµποδέκτη ή την εναλλακτική µέθοδο επαλήθευσης 
αναγνώρισης, µε τον κατάλληλο τρόπο στα πεδία του µέρους Α και στη σχηµατική παράσταση του 
µέρους Β του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης.  
 

3. Εάν επιβεβαιωθεί σε ιπποειδές που γεννήθηκε στην Ένωση η µη δηλωθείσα αφαίρεση ενός 
ποµποδέκτη ή άλλης εναλλακτικής µεθόδου επαλήθευσης που αναφέρεται στην περίπτωση (β) της 
παραγράφου 1, η εκδίδουσα αρχή εκδίδει έγγραφο αναγνώρισης αντικατάστασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 19.  
 

 

Άρθρο 13 
Ηλεκτρονικές µέθοδοι επαλήθευσης της ταυτότητας 

 

1. Κάθε ιπποειδές ταυτοποιείται, επισηµαινόµενο ενεργά, µε την εµφύτευση παρεντερικά, υπό άσηπτες 
συνθήκες, ενός ποµποδέκτη µεταξύ του ινίου και του ακρωµίου στο µέσον του αυχένα, στην περιοχή 
του αυχενικού συνδέσµου, πάντα στην αριστερή πλευρά. Το κόστος προµήθειας και εµφύτευσης του 
ποµποδέκτη βαρύνει τον κάτοχο ή τον ιδιοκτήτη του ιπποειδούς. 
 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ένα ιπποειδές θεωρείται κατάλληλα επισηµασµένο όταν κατά 
την πρώτη ταυτοποίησή του ο ποµποδέκτης έχει εµφυτευθεί σε διαφορετικό σηµείο στον αυχένα, υπό 
τον όρο ότι η εν λόγω εµφύτευση σε εναλλακτικό σηµείο: 
(α) δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ζώου και 
(β) δεν αυξάνει τον κίνδυνο µετατόπισης του ποµποδέκτη, σε σύγκριση µε τη µέθοδο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1. 

 
3. Η εµφύτευση ποµποδέκτη σε ιπποειδές διενεργείται αποκλειστικά από κτηνίατρο, ιδιώτη που ασκεί 

νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα. Πριν από την εµφύτευση ποµποδέκτη κατά τη 
διαδικασία ταυτοποίησης ενός ιπποειδούς, ο κτηνίατρος υποχρεούται να προβαίνει στους ελέγχους 
ανίχνευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Για τα καταχωρηµένα ιπποειδή, οι 
εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να 
θεσπίσουν επιπλέον προϋποθέσεις, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούν να προβαίνουν 
στην εµφύτευση ποµποδέκτη σε ιπποειδές και στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

 
4. Με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 9, όταν ο κτηνίατρος εµφυτεύει 

ποµποδέκτη σε ιπποειδές σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προβαίνει στη συµπλήρωση των 
πεδίων της “βεβαίωσης ταυτοποίησης ιπποειδούς”, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε 
του άρθρου 26. 
 

5. Τα ιπποειδή που θεωρείται ότι αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 και την 
παράγραφο 2 του άρθρου 27, επισηµαίνονται µέσω της εµφύτευσης ποµποδέκτη για σκοπούς 
επαλήθευσης της αναγνώρισης στις περιπτώσεις που:  
(α) έχουν πάψει να λειτουργούν καταγεγραµµένοι ποµποδέκτες που είχαν προηγουµένως εµφυτευθεί, ή 
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(β) το εγγενές ή επίκτητο διακριτικό χαρακτηριστικό που καταγράφηκε ως εναλλακτική µέθοδος 
επαλήθευσης της ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 15 δεν είναι πλέον κατάλληλο για το σκοπό 
αυτό. 
Η προθεσµία εµφύτευσης ποµποδέκτη στις περιπτώσεις αυτές δεν µπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία ελέγχου επαλήθευσης της αναγνώρισης του ζώου, κατά τον οποίο 
διαπιστώθηκαν οι περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω. 
 

 

Άρθρο 14 
Καταγραφή του κωδικού ποµποδέκτη στο έγγραφο αναγνώρισης 

 

1. Το κάθε ιπποειδές επισηµαίνεται µε την εµφύτευση ενός ποµποδέκτη, ο οποίος κατά την ανάγνωσή 
του, απεικονίζει µοναδικό κωδικό που αποδίδει ο κατασκευαστής. Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές των 
περιπτώσεων (αβ) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να ορίζουν εσωτερικούς 
κανόνες ορισµού των κωδικών που χρησιµοποιούνται για την επισήµανση των ιπποειδών που 
ταυτοποιούν. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω κανόνες: 
(α) εφαρµόζονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το σύστηµα αναγνώρισης που προβλέπεται από την 
εκδίδουσα αρχή σε άλλο κράτος µέλος,  
(β) γνωστοποιούνται στις αρµόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ, ∆/νσεις Ζωικών Γενετικών Πόρων & 
Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων & Κτηνιατρικών Εφαρµογών.  
 

2. Όταν ο ποµποδέκτης εµφυτεύεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 13, η εκδίδουσα 
αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 αυτού, καταχωρεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες στο έγγραφο αναγνώρισης:  
(α) στο σηµείο 5 του µέρους Α του κεφαλαίου Ι, τουλάχιστον τα 15 τελευταία ψηφία του κωδικού που 
µεταδίδεται από τον ποµποδέκτη και απεικονίζεται από τη συσκευή ανάγνωσης µετά από την 
εµφύτευση, και, κατά περίπτωση:  
(αα) ένα αυτοκόλλητο µε γραµµωτό κώδικα, υπό τον όρο ότι η σελίδα σφραγίζεται µετά, ή  
(αβ) µια εκτύπωση του εν λόγω γραµµωτού κώδικα που κωδικοποιεί τουλάχιστον τα τελευταία 15 
ψηφία του κωδικού που διαβιβάζεται από τον ποµποδέκτη  
(β) στα σηµεία 12 ή 13 της σχηµατικής παράστασης στο µέρος Β του κεφαλαίου I, ανάλογα µε την 
πλευρά εµφύτευσης του ποµποδέκτη, το σηµείο στο οποίο εµφυτεύτηκε ο ποµποδέκτης στο ιπποειδές 
και αναγνωρίζεται µετά την εµφύτευσή του 
(γ) στο σηµείο 19 της σχηµατικής παράστασης στο µέρος Β του κεφαλαίου Ι, την υπογραφή του 
εξουσιοδοτηµένου προσώπου που αναπαράγει αυτές τις πληροφορίες µε σκοπό την έκδοση του 
εγγράφου αναγνώρισης σύµφωνα µε τους κανόνες της εκδίδουσας αρχής. 
 

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

 

Άρθρο 15 
Ιπποειδή που γεννήθηκαν στην Ένωση και έχουν επισηµανθεί µε εναλλακτικές µεθόδους 

επαλήθευσης της ταυτότητας 

 

1. Το ιπποειδές που κατά την πρώτη ταυτοποίησή του σε άλλο κράτος µέλος επισηµάνθηκε µε 
κατάλληλες εναλλακτικές µεθόδους επαλήθευσης της ταυτότητας, θεωρείται κατάλληλα επισηµασµένο, 
υπό τον όρο ότι: 
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(α) η εναλλακτική µέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας είναι εγκεκριµένη από το κράτος µέλος 
προέλευσης, πληροί τις απαιτήσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και παρέχει 
τουλάχιστον τις ίδιες εγγυήσεις µε τον ποµποδέκτη που εµφυτεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 13, 
(β) οι πληροφορίες σχετικά µε την εναλλακτική µέθοδο επαλήθευσης της ταυτότητας που εφαρµόζεται 
σε ένα συγκεκριµένο ιπποειδές µπορεί να περιγραφεί σε µια µορφή που µπορεί να ψηφιοποιηθεί και 
να αποθηκευτεί, µε δυνατότητα αναζήτησης, στη βάση δεδοµένων που καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 23, 
(γ) η εναλλακτική µέθοδος που χρησιµοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας εισάγεται στο 
σηµείο 6 ή 7 του µέρους Α του κεφαλαίου Ι, ή κατά περίπτωση, στο κεφάλαιο XI, του εγγράφου 
αναγνώρισης, 
(δ) ο κάτοχος παρέχει τα µέσα που επιτρέπουν την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες 
αναγνώρισης ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, επιβαρύνεται µε τα έξοδα ή υφίσταται τις 
καθυστερήσεις της επαλήθευσης της ταυτότητας του ιπποειδούς. 
 

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

Άρθρο 16 
Μετακίνηση και µεταφορά καταχωρηµένων ιπποειδών, ιπποειδών αναπαραγωγής και 

εκτροφής και ιπποειδών για σφαγή 

 

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

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το έγγραφο αναγνώρισης δεν απαιτείται να συνοδεύει τα 
καταχωρηµένα ιπποειδή ή τα ιπποειδή αναπαραγωγής και απόδοσης όταν:  
(α) είναι σταβλισµένα ή βρίσκονται σε βοσκοτόπους και το έγγραφο αναγνώρισης µπορεί να 
προσκοµισθεί χωρίς καθυστέρηση µεγαλύτερη από µία (1) ώρα από τον κάτοχο,  
(β) χρησιµοποιούνται, οδηγούνται, µετακινούνται ή διακινούνται είτε:  
(βα) στη γειτονική περιοχή της εκµετάλλευσης, εντός της επικράτειας, έτσι ώστε το έγγραφο 
αναγνώρισης να µπορεί να προσκοµισθεί χωρίς καθυστέρηση µεγαλύτερη από µία (1) ώρα από τον 
κάτοχο, ή 
(ββ) στο πλαίσιο της εποχιακής µετακίνησης των ιπποειδών από και προς τους καταχωρισµένους 
θερινούς βοσκοτόπους, µε την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αναγνώρισης µπορούν να προσκοµιστούν 
εντός προθεσµίας που δεν ξεπερνά την µία (1) ώρα στην εκµετάλλευση αναχώρησης, 
(γ) δεν είναι απογαλακτισµένα και συνοδεύουν τη µητέρα τους ή τη φοράδα που τα θηλάζει,  
(δ) συµµετέχουν σε προπόνηση ή δοκιµασία ιππικού αγώνα ή εκδήλωσης η οποία απαιτεί να 
αποµακρυνθούν προσωρινά από τον χώρο της προπόνησης, του ιππικού αγώνα ή της εκδήλωσης,  
(ε) µετακινούνται ή µεταφέρονται σε επείγουσα κατάσταση η οποία σχετίζεται µε τα ίδια τα ιπποειδή ή 
µε την εκµετάλλευση στην οποία διατηρούνται. 
 

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

4. Κατά τη µετακίνηση ή τη µεταφορά τους στο σφαγείο, τα ιπποειδή σφαγής συνοδεύονται από τα 
ακόλουθα έγγραφα: 
(α) το έγγραφο αναγνώρισης που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 ή την 
παράγραφο 1 του άρθρου 11, ή  
(β) το αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρέκκλιση της 
παραγράφου 7 του άρθρου 18.  
 

5. Ιπποειδή, τα οποία συνοδεύονται από προσωρινό έγγραφο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, 
δεν µεταφέρονται σε σφαγείο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.  
 
 

Άρθρο 17 
Υποχρεώσεις των κατόχων και των εκδιδουσών αρχών όσον αφορά τη διαχείριση των 

εγγράφων αναγνώρισης για τη διασφάλιση της αναγνώρισης κατά τη διάρκεια της ζωής του 
ιπποειδούς 

 

1. Ο κάτοχος ιπποειδούς διασφαλίζει ότι τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης στο έγγραφο αναγνώρισης 
είναι ανά πάσα στιγµή επικαιροποιηµένα και ορθά:  
(α) το καθεστώς του ιπποειδούς όσον αφορά την επιλεξιµότητά του για σφαγή για ανθρώπινη 
κατανάλωση,  
(β) ο αναγνώσιµος κωδικός ποµποδέκτη ή η σήµανση που χρησιµοποιείται ως εναλλακτική µέθοδος 
επαλήθευσης της ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15,  
(γ) η κατηγορία είτε ως εγγεγραµµένο ιπποειδές είτε ως ιπποειδές αναπαραγωγής και απόδοσης,  
(δ) οι πληροφορίες σχετικά µε την ιδιοκτησία του ιπποειδούς.  
 

2. Ανεξάρτητα από την εκδίδουσα αρχή η οποία εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 9, την παράγραφο 1 του άρθρου 11, τα άρθρα 18 και 19 ο κάτοχος ενός 
ιπποειδούς µεριµνά ώστε το έγγραφο αναγνώρισης να υποβληθεί στην εκδίδουσα αρχή που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7, ανάλογα µε την κατηγορία του ιπποειδούς,  
προκειµένου να παράσχει τα στοιχεία αναγνώρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
23, εντός τριάντα (30) ηµερών από:  
(α) την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9, από 
εκδίδουσα αρχή άλλου κράτους µέλους,  
(β) την είσοδο του ιπποειδούς στη χώρα από άλλο κράτος µέλος, µε εξαίρεση: 
(βα) ιπποειδή που συµµετέχουν σε διαγωνισµούς, αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις και µεταφορές για 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ηµέρες, 
(ββ) επιβήτορες που βρίσκονται στη χώρα για την περίοδο της αναπαραγωγής,  
(βγ) φοράδες που βρίσκονται στη χώρα για αναπαραγωγή, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τις 90 ηµέρες, 
(βδ) ιπποειδή που φιλοξενούνται σε κτηνιατρική εγκατάσταση για ιατρικούς λόγους, και  
(βε) ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή εντός 10 ηµερών από την είσοδό τους στη χώρα. 
 

3. Κατά την υποβολή του εγγράφου αναγνώρισης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο κάτοχος αιτείται την 
καταχώρηση του ιπποειδούς στη βάση δεδοµένων της αρµόδιας εκδίδουσας αρχής, που έχει 
καταρτιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Η του 
άρθρου 26. 
 



 16 

4. Στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για επικαιροποίηση των στοιχείων αναγνώρισης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του εγγράφου αναγνώρισης, ο κάτοχος υποβάλλει το 
έγγραφο αναγνώρισης εντός 30 ηµερών από το γεγονός που επηρέασε τα στοιχεία αναγνώρισης:  
(α) σε οποιαδήποτε από τις εκδίδουσες αρχές που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7, 
ανάλογα µε την κατηγορία του ιπποειδούς, ή µέσω αυτών, στην περίπτωση των καταχωρηµένων 
ιπποειδών που αναφέρονται στην περίπτωση (ε) του άρθρου 2 και έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες 
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, στην εκδίδουσα αρχή που εξέδωσε το έγγραφο 
αναγνώρισης, ή 
(β) στην περίπτωση ιπποειδούς που έχει εισαχθεί και διατηρεί το υφιστάµενο έγγραφο αναγνώρισης 
που έχει εκδοθεί από οργανισµό τρίτης χώρας, στην εκδίδουσα αρχή των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 7, η οποία έχει καταχωρήσει το έγγραφο αναγνώρισης σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 
του άρθρου 11. 
 

5. Η εκδίδουσα αρχή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 που ενεργεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4: 
(α) διενεργεί τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις των στοιχείων αναγνώρισης στο έγγραφο 
αναγνώρισης, 
(β) καταχωρεί στο µέρος Γ του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης τις απαιτούµενες πληροφορίες 
της εκδίδουσας αρχής, οι οποίες πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον από τον συµβατό µε τον UELN 
κωδικό αριθµό της βάσης δεδοµένων, εφόσον δεν είχε εκδώσει αρχικά το έγγραφο αναγνώρισης 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9, 
(γ) συµπληρώνει τις εγγραφές στο κεφάλαιο IV του εγγράφου αναγνώρισης, εφόσον αυτό απαιτείται  
(δ) εισάγει ή συµπληρώνει στη βάση δεδοµένων που έχει καταρτίσει σύµφωνα µε το άρθρο 23 τις 
εγγραφές των στοιχείων αναγνώρισης που επικαιροποιούνται. 
 
 

Άρθρο 18 
Έκδοση αντιγράφων εγγράφων αναγνώρισης 

 
1. Αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης εκδίδεται από τον οργανισµό έκδοσης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 5 του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής στις 
περιπτώσεις όπου:  
(α) το πρωτότυπο έγγραφο αναγνώρισης έχει απολεσθεί ή καταστραφεί και η ταυτότητα του ζώου 
µπορεί να διαπιστωθεί, κυρίως µέσω του κωδικού που µεταδίδεται από τον ποµποδέκτη ή µέσω 
εναλλακτικής µεθόδου επαλήθευσης της αναγνώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 15, ή  
(β) το ζώο δεν έχει αναγνωριστεί εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 10, στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 ή στην παράγραφο 2 του άρθρου 27, υπό τον όρο ότι το 
συνοδευτικό πιστοποιητικό είναι διαθέσιµο και η βιολογική µητέρα ή η θετή µητέρα, στην περίπτωση 
µεταφοράς εµβρύου, ταυτοποιείται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, ή  
(γ) οι αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) έως (γ) της παραγράφου 1 ή η οικεία αρµόδια αρχή της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 διαθέτει στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία ορισµένα στοιχεία ταυτότητας 
στο υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν συµπίπτουν µε το αντίστοιχο ιπποειδές και οι διατάξεις της 
περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 δεν µπορούν να εφαρµοστούν.  
 

2. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1, η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, µετά από 
αίτηση του κατόχου που διαβιβάζεται σε αυτήν απευθείας, εάν πρόκειται για φορέα έκδοσης των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, ή µέσω της οικείας αρµόδιας αρχής της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3, εάν πρόκειται για εκδίδουσα αρχή άλλου κράτους µέλους που εξέδωσε το αρχικό έγγραφο 
αναγνώρισης, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία απώλειας ή καταστροφής του ή από την 
ηµεροµηνία διαπίστωσης των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 1:  
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(α) απαιτεί την τοποθέτηση στο ζώο που αναφέρεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1, ενός 
ποµποδέκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 13,  
(β) εκδίδει αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης το οποίο επισηµαίνεται σαφώς ως τέτοιο 
(«αντίγραφο εγγράφου αναγνώρισης») µε αναφορά στον µοναδικό ισόβιο αριθµό που έχει καταγραφεί 
στη βάση δεδοµένων της εκδίδουσας αρχής, η οποία:  
(βα) πραγµατοποίησε την πρώτη αναγνώριση του ζώου και εξέδωσε το απολεσθέν αρχικό έγγραφο 
αναγνώρισης, ή  
(ββ) εκδίδει το αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης για ζώα, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση 
(β) της παραγράφου 1,  
(γ) ταξινοµεί το ιπποειδές στο µέρος II του κεφαλαίου IΙ του αντιγράφου του εγγράφου αναγνώρισης ως 
µη προοριζόµενο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.  
 

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

4. Εάν το απολεσθέν έγγραφο αναγνώρισης εκδόθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 από 
εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 
2015/262 της Επιτροπής που δεν υφίσταται πλέον, το αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης εκδίδεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7, ανάλογα µε την κατηγορία του ιπποειδούς. 
 

5. Στις περιπτώσεις που το απολεσθέν αρχικό έγγραφο αναγνώρισης εκδόθηκε από εκδίδουσα αρχή που 
αναφέρεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 σε τρίτη χώρα, ένα νέο έγγραφο 
αναγνώρισης (αντίγραφο εγγράφου αναγνώρισης) µπορεί να εκδίδεται από την εν λόγω εκδίδουσα 
αρχή στην τρίτη χώρα, µετά από αίτηση του κατόχου ή, στην περίπτωση που απαιτείται ρητά από τον 
κανονισµό της εν λόγω εκδίδουσας αρχής της τρίτης χώρας, τον ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι το 
νέο έγγραφο αναγνώρισης:  
(α) έχει αποσταλεί από την εκδίδουσα αρχή της τρίτης χώρας στην εκδίδουσα αρχή των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 7, εφόσον έχει επισηµανθεί ως αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης, το ζώο έχει 
ταξινοµηθεί σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 και οι πληροφορίες καταχωρούνται στη 
βάση δεδοµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 3,  
(β) έχει διαβιβαστεί στον κάτοχο από την εκδίδουσα αρχή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7. 
 

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

7. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 και την περίπτωση της παραγράφου 5 και 
πλην της περίπτωσης που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27, το καθεστώς ενός 
ιπποειδούς που προορίζεται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση αναστέλλεται από την οικεία 
αρµόδια αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για µια χρονική περίοδο έξι (6) µηνών στην περίπτωση 
που ο κάτοχος µπορεί να τεκµηριώσει ικανοποιητικά εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηλωθείσα 
ηµεροµηνία απώλειας του εγγράφου αναγνώρισης ότι το καθεστώς του ιπποειδούς που προορίζεται 
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για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο από οποιαδήποτε φαρµακευτική 
αγωγή. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία αρµόδια αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 3: 
(α) εκδίδει σχετική βεβαίωση προς τον φορέα έκδοσης του αντιγράφου εγγράφου αναγνώρισης, 
(β) παραλαµβάνει το αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης από τον κάτοχο και καταχωρεί την 
ηµεροµηνία έναρξης της εξάµηνης περιόδου αναστολής στην πρώτη στήλη του µέρους III του 
κεφαλαίου IΙ του αντίγραφου του έγγραφου αναγνώρισης και συµπληρώνει την τρίτη στήλη του. 
 
 

Άρθρο 19 
Έκδοση εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης 

 
1. Έγγραφο αντικατάστασης του εγγράφου αναγνώρισης εκδίδεται από την εκδίδουσα αρχή που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 στις περιπτώσεις που:  
(α) το αρχικό έγγραφο αναγνώρισης χαθεί, και:  
(αα) η ταυτότητα του ζώου δεν µπορεί να διαπιστωθεί, 
(αβ) δεν υπάρχει καµία ένδειξη ή απόδειξη ότι έχει εκδοθεί στο παρελθόν έγγραφο αναγνώρισης για το 
εν λόγω ζώο από εκδίδουσα αρχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, 
(β) το ζώο δεν έχει αναγνωριστεί εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 10, στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 ή στην παράγραφο 2 του άρθρου 27.  
 

2. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1, η εκδίδουσα αρχή, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 7, η οποία έχει αρµοδιότητα στην περιοχή όπου βρίσκεται η εκµετάλλευση 
του ιπποειδούς, έπειτα από αίτηση του κατόχου:  
(α) απαιτεί την εµφύτευση στο ζώο ενός ποµποδέκτη σύµφωνα µε το άρθρο 13,  
(β) εκδίδει έγγραφο αναγνώρισης αντικατάστασης το οποίο επισηµαίνεται σαφώς ως τέτοιο («έγγραφο 
αναγνώρισης αντικατάστασης») µε αναφορά στον πρόσφατα χορηγούµενο ισόβιο αριθµό που 
αντιστοιχεί σε εγγραφή στη βάση δεδοµένων σχετικά µε την έκδοση του εν λόγω εγγράφου 
αντικατάστασης του εγγράφου αναγνώρισης,  
(γ) ταξινοµεί το ιπποειδές στο µέρος II του κεφαλαίου IΙ του εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης 
ως µη προοριζόµενο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.  
 

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

 

Άρθρο 20 
Αναστολή ισχύος εγγράφων αναγνώρισης για σκοπούς µετακίνησης 

 

Ο επίσηµος κτηνίατρος αναστέλλει, για σκοπούς µετακίνησης, την ισχύ του εγγράφου αναγνώρισης 
προβαίνοντας στην κατάλληλη καταχώρηση στο κεφάλαιο III του εν λόγω εγγράφου, εάν το ιπποειδές 
διατηρείται ή προέρχεται από εκµετάλλευση η οποία: 
(α) υπόκειται σε απαγορευτικό µέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Π∆ 
44/2012 (Β’ 93), ή 
(β) βρίσκεται σε τµήµα της επικράτειας το οποίο δεν είναι απαλλαγµένο από την πανώλη των ίππων. 
 

 

Άρθρο 21 
Υποχρεώσεις του επίσηµου κτηνιάτρου, της αρµόδιας αρχής, του κατόχου και της εκδίδουσας 

αρχής σε περίπτωση σφαγής ή θανάτωσης ή θανάτου ή απώλειας του ιπποειδούς 
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1.  Με τη σφαγή ή τη θανάτωση ενός ιπποειδούς, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 
(α) ο ποµποδέκτης προστατεύεται από µεταγενέστερη παράνοµη χρήση, ιδίως µέσω της ανάκτησης, 
της καταστροφής ή της επιτόπιας διάθεσής του, 
(β) το έγγραφο αναγνώρισης καθίσταται άκυρο τουλάχιστον µε τη χρήση απαραβίαστης σφραγίδας µε 
την ένδειξη «άκυρο» σε όλες τις σελίδες, ή τρυπώντας το έγγραφο σχηµατίζοντας τρύπα κατάλληλης 
διαµέτρου, όχι µικρότερης µιας τυπικής συσκευής διάτρησης (διακορευτής), σε όλες τις σελίδες, 
(γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, µε παραποµπή στον µοναδικό ισόβιο 
αριθµό του ιπποειδούς:  
(γα) το έγγραφο αναγνώρισης καταστρέφεται υπό επίσηµη επίβλεψη στο σφαγείο όπου το ζώο έχει 
σφαγεί και κοινοποιείται βεβαίωση στην εκδίδουσα αρχή, που αναφέρεται είτε στο σηµείο 11 του 
µέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης ή στο µέρος Γ του εν λόγω κεφαλαίου, είτε 
απευθείας, εάν η εν λόγω αρχή συµπεριλαµβάνεται στους φορείς των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 7, είτε, σε αντίθετη περίπτωση, µέσω του «σηµείου επαφής» για την Ελλάδα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 7, ενηµερώνοντάς τη σχετικά µε την ηµεροµηνία σφαγής του ζώου στο σφαγείο, τα 
στοιχεία του σφαγείου και του επίσηµου κτηνιάτρου και την ηµεροµηνία καταστροφής του εγγράφου 
αναγνώρισης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Θ του άρθρου 26, ή  
(γβ) το ακυρωθέν έγγραφο αναγνώρισης επιστρέφεται στην εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται είτε στο 
σηµείο 11 του µέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης ή στο µέρος Γ του εν λόγω 
κεφαλαίου, επικαιροποιείται σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 17, είτε 
απευθείας, εάν η εν λόγω αρχή συµπεριλαµβάνεται στους φορείς των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 7, είτε, σε αντίθετη περίπτωση, µέσω του «σηµείου επαφής» για την Ελλάδα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 7, µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε την ηµεροµηνία κατά την οποία το ζώο έχει σφαγεί 
ή θανατωθεί για σκοπούς ελέγχου των ασθενειών.  
 

2. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εκτελούνται από ή υπό την επίβλεψη του επίσηµου 
κτηνιάτρου:  
(α) σε περίπτωση σφαγής ή θανάτωσης για σκοπούς ελέγχου των ασθενειών, σύµφωνα µε την 
περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π∆ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93), συµπεριλαµβανοµένων 
των ιπποειδών αναπαραγωγής και εκτροφής και των ιπποειδών σφαγής, ή  
(β) µετά τη σφαγή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π∆ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93). 
 

3. Σε κάθε περίπτωση θανάτου του ιπποειδούς που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο κάτοχος: 
(α) ενηµερώνει την αρµόδια αρχή που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π∆ 211/2006 
(ΦΕΚ Α’211), σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ιδίου Π∆, υποβάλλοντας το έντυπο 
γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι του άρθρου 26, 
(β) επιστρέφει το έγγραφο αναγνώρισης προκειµένου να ακυρωθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση (β) 
της παραγράφου 1, στην αρµόδια εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται είτε στο σηµείο 11 του µέρους Α 
του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης ή, µετά από επικαιροποίηση που πραγµατοποιήθηκε 
σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 17, στο µέρος Γ του εν λόγω κεφαλαίου 
του εγγράφου αναγνώρισης, εντός προθεσµίας που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ηµέρες από τον 
θάνατο του ζώου. 
 

4. Σε περίπτωση απώλειας του ιπποειδούς, συµπεριλαµβανοµένης της κλοπής του, ο κάτοχος ενεργεί 
σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της παραγράφου 3, εντός προθεσµίας που δεν ξεπερνά τις τριάντα 
(30) ηµέρες από το συµβάν. 
 

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

 
6. Εάν, όπως απαιτείται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1, ο ποµποδέκτης δεν είναι δυνατόν να 

ανακτηθεί από το σώµα ιπποειδούς που σφαγιάσθηκε για ανθρώπινη κατανάλωση, ο επίσηµος 
κτηνίατρος χαρακτηρίζει το κρέας ή το µέρος του κρέατος που περιέχει τον ποµποδέκτη ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση σύµφωνα µε το στοιχείο ιδ) της παραγράφου 1 του κεφαλαίου V του 
Τµήµατος ΙΙ του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 854/2004. 

 
7. Για την αποστολή της βεβαίωσης που αναφέρεται στην περίπτωση (γα) της παραγράφου 1 ή των 

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

 

 

Άρθρο 22 
Ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση και µητρώο φαρµακευτικής 

αγωγής 

 

1.  Ένα ιπποειδές θεωρείται ότι προορίζεται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν δηλωθεί 
αµετάκλητα στο µέρος II του κεφαλαίου ΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης ότι δεν προορίζεται για σφαγή 
για ανθρώπινη κατανάλωση, µε: 
(α) την υπογραφή του ιδιοκτήτη κατά τη διακριτική ευχέρειά του/της, η οποία εγκρίθηκε από την 
εκδίδουσα αρχή, ή 
(β) τις υπογραφές του κατόχου και του υπεύθυνου κτηνιάτρου, ενεργούντος σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 11 της αριθ. 282371/2006 (Β’ 731) απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας & 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ή 
(γ) την καταχώρηση που πραγµατοποιείται από την εκδίδουσα αρχή, κατά την έκδοση αντιγράφου 
εγγράφου αναγνώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 18 ή ενός εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 19. 
 

2.  Πριν από τη θεραπεία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της αριθ. 282371/2006 (Β’ 731) 
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή κάθε 
θεραπεία µε τη χρήση ενός επιτρεπόµενου φαρµακευτικού προϊόντος σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 7 της εν λόγω απόφασης, ο υπεύθυνος κτηνίατρος βεβαιώνει το καθεστώς του ιπποειδούς 
είτε ως προοριζόµενου για σφαγή προς κατανάλωση από τον άνθρωπο, το οποίο είναι η συνήθης 
περίπτωση, ή ως µη προοριζόµενου για σφαγή προς κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως ορίζεται 
στο µέρος II του κεφαλαίου IΙ του εγγράφου αναγνώρισης. 

 
3.  Εάν η θεραπεία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν επιτρέπεται για ιπποειδές που προορίζεται 

για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση, ο υπεύθυνος κτηνίατρος διασφαλίζει ότι, σύµφωνα µε την 
παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 της αριθ. 282371/2006 (Β’ 731) 
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, το 



 21 

ιπποειδές χαρακτηρίζεται αµετάκλητα πριν από τη θεραπεία ως µη προοριζόµενο για σφαγή για 
ανθρώπινη κατανάλωση µέσω: 
(α) της συµπλήρωσης και υπογραφής του µέρους II του κεφαλαίου IΙ του εγγράφου αναγνώρισης, και 
(β) της ακύρωσης του µέρους III του κεφαλαίου IΙ του εγγράφου αναγνώρισης, σύµφωνα µε τις εκεί 
συµπεριλαµβανόµενες οδηγίες. 
 

4.  Αφού ληφθούν τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3, ο κάτοχος του ιπποειδούς πρέπει να 
υποβάλει το έγγραφο αναγνώρισης στην εκδίδουσα αρχή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, 
εντός µέγιστης προθεσµίας δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία της υπογραφής του 
µέρους II του κεφαλαίου ΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης, προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι σχετικές 
πληροφορίες στη βάση δεδοµένων του άρθρου 23, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 17. 

 
5. Εάν ένα ιπποειδές πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία υπό τους όρους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 11 της αριθ. 282371/2006 (Β’ 731) απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας & 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ο υπεύθυνος κτηνίατρος καταχωρεί στο µέρος III 
του κεφαλαίου IΙ του εγγράφου αναγνώρισης τα απαιτούµενα στοιχεία του φαρµακευτικού προϊόντος 
που περιέχει ουσίες απαραίτητες ή ουσίες που αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος για τη θεραπεία 
των ιπποειδών, οι οποίες αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1950/2006. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος 
καταχωρεί την ηµεροµηνία της τελευταίας χορήγησης, όπως συνταγογραφήθηκε, του συγκεκριµένου 
φαρµακευτικού προϊόντος και ενηµερώνει, ενεργώντας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 12 
της αριθ. 282371/2006 (Β’ 731) απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, τον κάτοχο, για την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναµονής που θεσπίζεται, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11 της εν λόγω απόφασης. 

 

 

Άρθρο 23 
∆ηµιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδοµένων και συνεργασία µε τις κεντρικές βάσεις 

δεδοµένων των άλλων κρατών µελών  
 

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

2. Κατά την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης, ή την καταχώρηση εγγράφων αναγνώρισης που 
εκδόθηκαν προηγουµένως, η εκδίδουσα αρχή καταχωρεί στη κεντρική βάση δεδοµένων µητρώου 
καταγραφής των ιπποειδών τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το ιπποειδές: 
(α) τον µοναδικό ισόβιο αριθµό, 
(β) το είδος, 
(γ) το φύλο, 
(δ) τον χρωµατισµό τριχώµατος, 
(ε) την ηµεροµηνία γέννησης (ηµέρα, µήνας και έτος), όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται 
στην περίπτωση (ιδ), 
(στ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τουλάχιστον τα τελευταία 15 ψηφία του κωδικού που διαβιβάζεται 
από τον ποµποδέκτη ή του κωδικού που διαβιβάζεται από τη συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας 
που δεν συµµορφώνεται µε το πρότυπο ISO 11784, µαζί µε τα στοιχεία σχετικά µε το απαιτούµενο 
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σύστηµα ανάγνωσης ή την εναλλακτική µέθοδο επαλήθευσης της ταυτότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 
15,  
(ζ) τη χώρα γέννησης, όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),  
(η) την ηµεροµηνία έκδοσης και οποιασδήποτε τροποποίησης του εγγράφου αναγνώρισης, 
(θ) το καθεστώς ως καταχωρηµένο ιπποειδές ή ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής, 
(ι) το γνωστό καθεστώς του ζώου ως µη προοριζόµενου για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση, 
(ια) τον σειριακό αριθµό του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
7, και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε νέα έγγραφα αναγνώρισης, αντίγραφα ή έγγραφα 
αναγνώρισης αντικατάστασης που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 10, το άρθρο 
18, ή το άρθρο 19,  
(ιβ) τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εκµετάλλευση του ιπποειδούς, όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο 
που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ), 
(ιγ) την κοινοποιηθείσα ηµεροµηνία θανάτου ή απώλειας του ζώου, όπως δηλώνεται από τον κάτοχο 
που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ) ή την ηµεροµηνία σφαγής. 
(ιδ) την επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο, τη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του 
κατόχου που υπέβαλε την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 9, στην παράγραφο 
2 του άρθρου 11, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18, ή στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, ή κατά 
περίπτωση, που υπέβαλε το έγγραφο αναγνώρισης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
17, καθώς και του/των ιδιοκτητών, 
(ιε) την ιθαγένεια, το ΑΦΜ και εφόσον συντρέχει περίπτωση τον αριθµό δελτίου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου του κατόχου και του/ των ιδιοκτητών, οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση (ιδ), 
(ιστ) τα στοιχεία της εκµετάλλευσης όπου το ιπποειδές διατηρείται µόνιµα για τουλάχιστο τρεις (3) 
µήνες, 
(ιζ) το όνοµα του ζώου (όνοµα γέννησης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εµπορικό όνοµα), όπως 
δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ), 
 

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

4. Η αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 τηρεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στη 
κεντρική βάση δεδοµένων µητρώου καταγραφής των ιπποειδών, για διάστηµα τουλάχιστον 
τριανταπέντε (35) ετών ή έως την παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών από τον θάνατο ή τη σφαγή του 
ιπποειδούς που κοινοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 21. 
 

5. Το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία καταχώρησης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται σε αυτήν την παράγραφο 
κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (ιδ) της εν λόγω παραγράφου 
στην κεντρική βάση δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 39 του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2015/262 
της Επιτροπής στο κράτος µέλος:  
(α) στο οποίο η εκδίδουσα αρχή έχει εγκριθεί, αναγνωριστεί ή οριστεί ή έχει την έδρα της, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισµού,  
(β) στο οποίο γεννήθηκε το ιπποειδές.  
 

6. Η αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 µεριµνά ώστε:  
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(α) να τίθεται στη διάθεση των άλλων κρατών µελών και του κοινού η ονοµασία και η διεύθυνση της 
κεντρικής βάσης δεδοµένων µητρώου καταγραφής των ιπποειδών στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 7, 
(β) να διασφαλίζεται, σε συνεργασία µε τα άλλα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την οδηγία 89/608/ΕΟΚ, ότι: 
(βα) σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 17, η κεντρική βάση δεδοµένων µητρώου καταγραφής 
των ιπποειδών ενηµερώνει, µε αναφορά στον µοναδικό ισόβιο αριθµό, για οποιαδήποτε τροποποίηση 
των στοιχείων αναγνώρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, την κεντρική βάση δεδοµένων του 
κράτους µέλους στο οποίο εκδόθηκε το έγγραφο αναγνώρισης,  
(ββ) οι αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε ελάχιστο αριθµό 
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην κεντρική βάση δεδοµένων µητρώου καταγραφής των 
ιπποειδών, προκειµένου να ελέγχουν κατά πόσον έχει καταγραφεί σε αυτήν κωδικός ποµποδέκτη, 
µοναδικός ισόβιος αριθµός ή αριθµός διαβατηρίου.    

 

 

Άρθρο 24 
Έλεγχοι 

 

1.  Η αρµόδια αρχή της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 διενεργεί τακτικούς και 
έκτακτους επιτόπιους ελέγχους στις εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παραγράφου 
1 του άρθρου 7. Οι τακτικοί έλεγχοι έχουν προληπτικό χαρακτήρα και διενεργούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και σε κάθε περίπτωση εντός 3ετίας. Οι έκτακτοι έλεγχοι δύναται να πραγµατοποιούνται 
κατόπιν καταγγελίας ή µε οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης στη αρµόδια αρχή περί µη 
συµµόρφωσης στις διατάξεις της παρούσας. Επιπλέον, έκτακτοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται σε 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν περιλαµβάνονται στους φορείς των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 7, όταν υφίστανται υπόνοιες, ενδείξεις ή αποδείξεις ότι ασκούν τη δραστηριότητα της 
εκδίδουσας αρχής εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών. 
 

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

3.  Στα πλαίσια διενέργειας επίσηµου ελέγχου, σε κάθε εγκατάσταση από την οποία διέρχονται ιπποειδή, 
όπως µεταφορικά µέσα, σηµεία στάσης, κέντρα συγκέντρωσης, σφαγεία, εγκαταστάσεις διάθεσης ή 
µεταποίησης νεκρών ιπποειδών, δύναται να πραγµατοποιείται έλεγχος και για την εφαρµογή των 
διατάξεων της παρούσας από υπαλλήλους των αρµοδίων αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εκ 
των οποίων, τουλάχιστον ο ένας (1) είναι κτηνίατρος.  
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4.  Οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές προβαίνουν στους ελέγχους των παραγράφων 1 και 2 χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση. Ωστόσο, όταν κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να εκδίδεται προειδοποιητική 
ανακοίνωση, η επίδοση της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες προ του 
ελέγχου. Οι ελεγχόµενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή 
τους κάθε ζητούµενο στοιχείο ή πληροφορία που αφορά τον διενεργούµενο έλεγχο. 
 

5.  Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, οι ελεγκτές δύνανται 
να : 
(α) ζητούν τα στοιχεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης ή τα στοιχεία του κατόχου του ιπποειδούς, 
(β) ζητούν την πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, αρχείο ή βιβλίο που τεκµηριώνει την τήρηση των 
διατάξεων της παρούσας, 
(γ) ζητούν πληροφορίες σχετικές µε την ιδιοκτησία και την κατοχή ενός ιπποειδούς, ή µε την 
εκπροσώπηση ενός φορέα, ή µε το πρόσωπο που διενήργησε την ενεργή σήµανση ενός ιπποειδούς, 
(δ) εξετάζουν τα ιπποειδή και τα φερόµενα ή συσχετιζόµενα µε αυτό στοιχεία αναγνώρισης, 
(ε) λαµβάνουν φωτογραφίες ή βιντεοσκοπηµένο υλικό των ζώων που ελέγχουν, 
(στ) προβαίνουν σε δέσµευση για εύλογο χρονικό διάστηµα, χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης, κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα, µη εµφυτευµένοι ποµποδέκτες) συναφούς µε τον διενεργούµενο 
έλεγχο,    
 

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

7.  Οι πάσης φύσης πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων των παραγράφων 1 
και 2 και καταδεικνύουν πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν µη συµµόρφωση στις διατάξεις της 
παρούσας, διατίθενται αµοιβαία µεταξύ των αρµοδίων αρχών των περιπτώσεων (α) έως (γ) της 
παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί. 

 
8.  Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραγράφων 1 και 2, πλην αυτών που αφορούν τους 

διενεργούντες την ενεργή σήµανση των ιπποειδών, καθώς και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις του άρθρου 
25 καταχωρούνται µε ευθύνη των ελεγκτικών αρχών στη βάση δεδοµένων του άρθρου 23. Πρόσβαση 
στο σύνολο των εν λόγω στοιχείων έχουν αποκλειστικά οι αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων (α), (β) 
και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

 

 

Άρθρο 25 
Κυρώσεις 

 

1.  Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ως µη συµµόρφωση νοείται η µη τήρηση ή η πληµµελής τήρηση 
των απαιτήσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Οι µη 
συµµορφώσεις διακρίνονται ανάλογα µε το βαθµό των επιπτώσεών τους σε: 
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α) Παρατυπίες: µη συµµορφώσεις που κατά κανόνα δεν έχουν παρατεταµένα ή διαρκή δυσµενή 
αποτελέσµατα όσον αφορά την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αναγνώρισης 
των ιπποειδών. 
β) Παραβάσεις: µη συµµορφώσεις που έχουν παρατεταµένες και διαρκείς επιπτώσεις που επηρεάζουν 
την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αναγνώρισης των ιπποειδών. 
 

2. Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης στις διατάξεις της παρούσας απόφασης συνιστά την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 5. Η περιγραφή των περιπτώσεων µη 
συµµορφώσεων, η κατάταξή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το ύψος του διοικητικού 
προστίµου που επισύρουν, ανά περίπτωση, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
  
Α. Μη συµµορφώσεις εκδιδουσών αρχών 
 

α/α Περιγραφή µη συµµόρφωσης Αναφορά 
στην 

παρούσα 
απόφαση 

Κατάταξη µη 
συµµόρφωσης 

∆ιοικητικό 
πρόστιµο (ευρώ) 

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

Άρθρο 24 Παράβαση 10.000 

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

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας 
Άρθρο 8 Παράβαση 5.000 

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

Άρθρα 9, 14, 
17, 18 και 22 

Παρατυπία _______ 

5. Έκδοση πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για ένα 
συγκεκριµένο ιπποειδές κατά παράβαση των διατάξεων 
της παρούσας 

Άρθρα 9 και 
12 

Παράβαση 5.000 

6. Μη τήρηση των διαδικασιών αναγνώρισης ή 
καταχώρισης εισαγόµενων ιπποειδών 

Άρθρο 11 Παράβαση 3.000 

7. Μη τήρηση αρχείου βεβαιώσεων και εγγράφων 
αναγνώρισης ιπποειδούς που σφαγιάσθηκε, 
θανατώθηκε, απεβίωσε ή απωλέσθηκε 

Άρθρα 7 και 
21 

Παράβαση 3.000 

8. Ανεπαρκής διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και 
εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδούς που σφαγιάσθηκε, 
θανατώθηκε, απεβίωσε ή απωλέσθηκε 

Άρθρα 7 και 
21 

Παρατυπία _______ 

9. Καθυστερηµένη καταχώρηση των προβλεπόµενων 
πληροφοριών στη βάση δεδοµένων του άρθρου 23 

Άρθρο 23 Παρατυπία ______ 

10. ∆ιαγραφή πληροφοριών καταχωρηµένων στη βάση 
δεδοµένων του άρθρου 23 πριν την παρέλευση των 
προβλεπόµενων προθεσµιών 

Άρθρο 23 Παρατυπία ______ 

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

Άρθρο 25 Παράβαση 2.000 

 
Β. Μη συµµορφώσεις διενεργούντων την ενεργή σήµανση των ιπποειδών 
 

α/α Περιγραφή µη συµµόρφωσης Επιµερισµός 
ευθύνης 

Αναφορά 
στην 

παρούσα 
απόφαση 

Κατάταξη µη 
συµµόρφωσης 

∆ιοικητικό 
πρόστιµο (ευρώ) 

1. 
∆ιενέργεια ενεργούς σήµανσης 
ιπποειδούς από µη εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο 

Ο διενεργών 
τη σήµανση 
και ο αιτών 

Άρθρο 13 Παράβαση 5.000 
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την έκδοση 
εγγράφου 

αναγνώρισης 

2. 
Εµφύτευση ποµποδέκτη σε µη 
ενδεδειγµένο σηµείο του ιπποειδούς 

Ο διενεργών 
τη σήµανση 

Άρθρο 13 Παράβαση 500 

3. 
Συµπλήρωση και υπογραφή 
βεβαίωσης ταυτοποίησης από µη 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

Ο διενεργών 
τη σήµανση Άρθρο 13 Παράβαση 5.000 

4. 
∆ήλωση ψευδών ή ανακριβών 
πληροφοριών ή στοιχείων στη 
βεβαίωση ταυτοποίησης 

Ο διενεργών 
τη σήµανση Άρθρο 13 Παράβαση 3.000 

5. 

∆ιενέργεια ενεργούς σήµανσης 
ιπποειδούς χωρίς τη συµπλήρωση 
και υπογραφή της βεβαίωσης 
ταυτοποίησης 

Ο διενεργών 
τη σήµανση 
και ο αιτών 
την έκδοση 
εγγράφου 

αναγνώρισης 

Άρθρο 13 Παράβαση 2.000 

 
Γ. Μη συµµορφώσεις κατόχων – ιδιοκτητών 
 

α/α Περιγραφή µη συµµόρφωσης Επιµερισµός 
ευθύνης * 

Αναφορά 
στην 

παρούσα 
απόφαση 

Κατάταξη µη 
συµµόρφωσης 

∆ιοικητικό 
πρόστιµο (ευρώ) 

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

Κάτοχος Άρθρο 24 Παράβαση 5.000 

2. ∆ιαπίστωση µη αναγνωρισµένου 
ιπποειδούς ή µη αναγνώριση 
ιπποειδούς εντός των προβλεπόµενων 
προθεσµιών 

Κάτοχος ή 
ιδιοκτήτης (1)  

Άρθρα 6 και 
10 

Παράβαση 500 ανά ιπποειδές 

3. ∆ήλωση ψευδών στοιχείων του 
κατόχου ή/και του (των) ιδιοκτήτη 
(ιδιοκτητών) εγγεγραµµένου 
ιπποειδούς 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 9 Παράβαση 1.000 

4. ∆ήλωση ψευδών στοιχείων του 
κατόχου ή/και του (των) ιδιοκτήτη 
(ιδιοκτητών) ιπποειδούς 
αναπαραγωγής και απόδοσης 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 9 Παράβαση 700 

5. Κατοχή µη έγκυρου ή παραποιηµένου 
εγγράφου αναγνώρισης 
εγγεγραµµένου ιπποειδούς  

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρα 9, 18, 
19 και 21 

Παράβαση 
2.000 ανά 
έγγραφο 

6. Κατοχή µη έγκυρου ή παραποιηµένου 
εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς 
αναπαραγωγής και απόδοσης  

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρα 9, 18, 
19 και 21 

Παράβαση 
1.000 ανά 
έγγραφο 

7. Κατοχή πολλαπλών εγγράφων 
αναγνώρισης για συγκεκριµένο 
εγγεγραµµένο ιπποειδές 

Κάτοχος ή 
ιδιοκτήτης (1)  

Άρθρα 6 και 
12 

Παράβαση 
2.000 ανά 
ιπποειδές 

8. Κατοχή πολλαπλών εγγράφων 
αναγνώρισης για συγκεκριµένο 
ιπποειδές αναπαραγωγής και 
απόδοσης 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρα 6 και 
12 

Παράβαση 
1.000 ανά 
ιπποειδές 

9. Κατοχή εισαγόµενου ιπποειδούς µη 
ορθώς αναγνωρισµένου ή µη 
καταχωρηµένου στη βάση δεδοµενων 
του άρθρου 23 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 11 Παράβαση 
1.500 ανά 
ιπποειδές 
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10. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης 
αναγνώρισης ή καταχώρησης στη 
βάση δεδοµένων του άρθρου 23 
εισαγόµενου ιπποειδούς 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 11 Παρατυπία _____ 

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

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 17 Παράβαση  
1.000 ανά 
ιπποειδές 

12. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης 
καταχώρησης ήδη αναγνωρισµένου 
ιπποειδούς 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 17 Παρατυπία ______ 

13. Παραποίηση βεβαίωσης 
ταυτοποίησης ιπποειδούς 

Κάτοχος ή 
ιδιοκτήτης (1)  

Άρθρο 9 Παράβαση 
2.000 ανά 
ιπποειδές 

14. Μετακίνηση εγγεγραµµένου 
ιπποειδούς χωρίς έγγραφο 
αναγνώρισης ή προσωρινό έγγραφο 

Κάτοχος Άρθρο 16 Παράβαση 
1.000 ανά 
µετακίνηση 

15. Μετακίνηση ιπποειδούς 
αναπαραγωγής και απόδοσης χωρίς 
έγγραφο αναγνώρισης ή προσωρινό 
έγγραφο 

Κάτοχος Άρθρο 16 Παράβαση 
500 ανά 

µετακίνηση 

16. Μη ενηµέρωση αρµόδιας αρχής στην 
περίπτωση θανάτου εγγεγραµµένου 
ιπποειδούς 

Κάτοχος ή 
ιδιοκτήτης (1)  

Άρθρο 21 Παράβαση 
1.000 ανά 
ιπποειδές 

17. Μη ενηµέρωση αρµόδιας αρχής στην 
περίπτωση θανάτου ιπποειδούς 
αναπαραγωγής και απόδοσης 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 21 Παράβαση 500 ανά ιπποειδές 

18. Καθυστέρηση επιστροφής εγγράφου 
αναγνώρισης µετά τον θάνατο, την 
απώλεια ή την κλοπή ιπποειδούς 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 21 Παράβαση _____ 

19. Κατοχή εγγράφου αναγνώρισης 
ιπποειδούς που απεβίωσε, 
απωλέσθηκε ή κλάπηκε 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 21 Παράβαση 
1.500 ανά 
ιπποειδές 

20. Παραποίηση καταχωρήσεων στο 
Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ του Κεφαλαίου ΙI του 
εγγράφου αναγνώρισης 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 22 Παράβαση 
3.000 ανά 
έγγραφο 

21. Μη υποβολή αίτησης έκδοσης 
αντιγράφου εγγράφου αναγνώρισης ή 
εγγράφου αναγνώρισης 
αντικατάστασης εγγεγραµµένου 
ιπποειδούς 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 18 και 
19 

Παράβαση 
1.000 ανά 
ιπποειδές 

22. Μη υποβολή αίτησης έκδοσης 
αντιγράφου εγγράφου αναγνώρισης ή 
εγγράφου αναγνώρισης 
αντικατάστασης ιπποειδούς 
αναπαραγωγής και απόδοσης 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 18 και 
19 

Παράβαση 500 ανά ιπποειδές 

23. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης 
έκδοσης αντιγράφου εγγράφου 
αναγνώρισης ή εγγράφου 
αναγνώρισης αντικατάστασης 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 18 και 
19 

Παρατυπία ____ 

24. Μη δήλωση ή ψευδής δήλωση των 
µεταβολών που αφορούν της 
πληροφορίες της βάσης δεδοµένων  
του άρθρου 14 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 23 Παράβαση 1.500 

25. Καθυστέρηση δήλωσης των 
µεταβολών που αφορούν της 
πληροφορίες της βάσης δεδοµένων 
του άρθρου 14 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 23 Παρατυπία ______ 

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

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 25 Παράβαση 1.000 

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

 
3.  Κατά τη διαπίστωση παρατυπιών στους διενεργούµενους ελέγχους των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 24, οι διενεργούντες τον έλεγχο διατυπώνουν συστάσεις και απαιτούν τη λήψη κατάλληλων 
διορθωτικών - βελτιωτικών µέτρων, εντός τασσόµενου χρονικού διαστήµατος, ώστε να εκλείψουν τα 
αίτια που τις προκάλεσαν. Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες για τη διενέργεια των αντίστοιχων 
ελέγχων υπηρεσίες παρακολουθούν τις διορθωτικές - βελτιωτικές ενέργειες του µη συµµορφούµενου 
και εφόσον απαιτηθεί, προβαίνουν σε επανέλεγχο προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωσή του. 
Εφόσον µετά το τέλος της ανωτέρω διαδικασίας διαπιστώνεται απροθυµία του µη συµµορφούµενου να 
ανταποκριθεί στις συστάσεις ή/και στην ανάληψη διορθωτικών - βελτιωτικών ενεργειών, επιβάλλεται 
το διοικητικό πρόστιµο που ορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 2. 
 

4.  Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων στους διενεργούµενους ελέγχους των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 24, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου, αντίστοιχα προς το είδος της 
παράβασης, ορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων της 
µίας παραβάσεων κατά το διενεργούµενο έλεγχο, στο υψηλότερο διοικητικό πρόστιµο προστίθενται το 
50%, το 25%, το 15%, το 10% και το 5% του αµέσως επόµενου, κατά σειρά φθίνοντος ύψους, µέχρι το 
διπλάσιο του υψηλότερου προστίµου.  
 

5.  Τα διοικητικά πρόστιµα των παραγράφων 3 και 4: 
(α) καθορίζονται στο διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος σε περίπτωση υποτροπής ως προς την ίδια 
παράβαση στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών 
(β) επιµερίζονται ισοµερώς στον κάτοχο και στον ιδιοκτήτη ή στους ιδιοκτήτες του ιπποειδούς (εάν ο 
ιδιοκτήτης διαφέρει από τον κάτοχο), καθώς και στον διενεργούντα την ενεργή σήµανση ενός 
ιπποειδούς και στον αιτούντα την έκδοση εγγράφου αναγνώρισης, στην περίπτωση που αφορούν 
παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους της παραγράφου 2 του άρθρου 24 σύµφωνα µε 
τον πίνακα της παραγράφου 2.  
 

6.  Η απόφαση επιβολής των διοικητικών προστίµων των παραγράφων 3 και 4 λαµβάνεται, κατόπιν 
αιτιολογηµένης εισήγησης των διενεργούντων τον έλεγχο: 
(α) από τον Προϊστάµενο της Γεν. ∆/νσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, εάν αφορά µη συµµορφώσεις που 
διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους της παραγράφου 1 του άρθρου 24 και 
(β) από τους Προϊσταµένους των οικείων αρµόδιων αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εάν 
αφορά µη συµµορφώσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους της παραγράφου 2 του άρθρου 24. 
 

7.  Ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της αρµόδιας αρχής που εξέδωσε την 
απόφαση επιβολής των διοικητικών προστίµων των παραγράφων 3 και 4, εντός πέντε (5) ηµερών από 
την ηµεροµηνία επίδοσής της σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, ο κατά περίπτωση Προϊστάµενος της 
παραγράφου 6, µε απόφασή του, προβαίνει, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της 
ένστασης, στη σύσταση, συγκρότηση και στον ορισµό των µελών τριµελούς επιτροπής, 
αποτελούµενης από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της οικείας αρµόδιας ελεγκτικής αρχής, 
εκ των οποίων, στην περίπτωση διοικητικού προστίµου που επιβλήθηκε λόγω µη συµµόρφωσης κατά 
τους ελέγχους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24, τουλάχιστον ο ένας είναι κτηνίατρος και ο ένας 
γεωπόνος, η οποία συνέρχεται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία 
επί της ένστασης, λαµβάνοντας υπόψη και τυχόν προσκοµιζόµενα µε την ένσταση συµπληρωµατικά 
στοιχεία. Η απόφαση της επιτροπής επί της ένστασης καθίσταται οριστική µετά από επικύρωσή της µε 
απόφαση του κατά περίπτωση Προϊσταµένου της παραγράφου 6 και επιδίδεται άµεσα στον 
ενδιαφερόµενο, µε µέριµνα της οικείας αρµόδιας αρχής.  
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Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίµου κατά της οποίας δεν ασκείται ένσταση, µετά την 
παρέλευση της  ανωτέρω προθεσµίας για υποβολή ένστασης,  καθίσταται οριστική. 
 

8.  Τα διοικητικά πρόστιµα των παραγράφων 3 και 4: 
(α) αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα: 
(αα) κατά 100% του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, όταν οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται 
κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από υπαλλήλους της αρµόδιας αρχής της περίπτωσης (α) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3, 
(αβ) κατά 50% του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατά 50% των οικείων Περιφερειών, όταν 
οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους που διενεργούνται  από υπαλλήλους των 
αρµοδίων αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 3, 
(β) εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε) µε τη σύνταξη 
χρηµατικού καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και µε αναφορά της αρχής υπέρ της οποίας 
κατατίθενται και αποδίδονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
(γ) εκπίπτουν κατά τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας τους εάν αποπληρωθούν εντός εξήντα (60) 
ηµερών, από την επίδοση της απόφασης επιβολής τους στον ενδιαφερόµενο. 

 

 

Άρθρο 26 
Παραρτήµατα 

 

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα Παραρτήµατα Α έως Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής και έχουν ως ακολούθως: 
 
Παράρτηµα Α: “Αίτηση απόδοσης αριθµού καταχώρησης εκµετάλλευσης” 
Παράρτηµα Β: “Υπόδειγµα εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς” 
Παράρτηµα Γ: “Συµπληρωµατικές απαιτήσεις για το έγγραφο αναγνώρισης ιπποειδούς” 
Παραρτηµα ∆: “Αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς ” 
Παράρτηµα Ε:  “Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς ” 
Παράρτηµα ΣΤ: “Αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης ή καταχώρησης υφιστάµενου εγγράφου  

αναγνώρισης ιπποειδούς προέλευσης τρίτης χώρας” 
Παράρτηµα Ζ: “Προσωρινό έγγραφο” 
Παραρτηµα Η: “Αίτηση καταχώρησης υφιστάµενου εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς προέλευσης  

Ευρωπαϊκής Ένωσης ” 
Παράρτηµα Θ:  “Βεβαίωση σφαγής ιπποειδούς και καταστροφής εγγράφου αναγνώρισης” 
Παράρτηµα Ι:  “Γνωστοποίηση θανάτου ιπποειδούς ” 
 

 

Άρθρο 27 
Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του άρθρου 6, τα ακόλουθα ιπποειδή θεωρείται ότι 
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την παρούσα:  
(α) ιπποειδή που γεννήθηκαν έως την 30ή Ιουνίου 2009 το αργότερο και ταυτοποιήθηκαν έως την εν 
λόγω ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις αποφάσεις 93/623/ΕΟΚ ή 2000/68/ΕΚ, εφόσον τα έγγραφα 
αναγνώρισης που εκδόθηκαν για τα εν λόγω ιπποειδή:  
(αα) καταχωρήθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του κανονισµού (ΕΚ) 504/2008 της Επιτροπής 
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009 το αργότερο σε βάση δεδοµένων της εκδίδουσας αρχής και µε την 
προϋπόθεση τήρησης της προθεσµίας της παραγράφου 3,  
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(αβ) περιλαµβάνουν τµήµα που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο IX του υποδείγµατος εγγράφου αναγνώρισης 
που ορίζεται στο παράρτηµα της απόφασης 93/623/ΕΚ, και το µέρος III-Α του εγγράφου αναγνώρισης 
συµπληρώνεται όταν εισάγονται πληροφορίες στο µέρος III-Β, 
(β) ιπποειδή που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (α), αναγνωρίστηκαν σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) 504/2008 της Επιτροπής έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ή τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 
2015/262 της Επιτροπής έως την ηµέρα έναρξης ισχύος της παρούσης, καταχωρήθηκαν σε βάση 
δεδοµένων της εκδίδουσας αρχής έως τις ανωτέρω προθεσµίες, αντίστοιχα, και µε την προϋπόθεση 
τήρησης της προθεσµίας της παραγράφου 3. 
 

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

  
3. Τα έγγραφα αναγνώρισης όλων των εν ζωή ιπποειδών που διατηρούνται στην Ελλάδα και εµπίπτουν 

στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων του άρθρου 23 εντός 
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης. 

 

 
Άρθρο 28 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
“ Αίτηση απόδοσης αριθµού καταχώρησης εκµετάλλευσης ” 

 
Ηµεροµηνία:…………… 

Αρ. Πρωτοκόλλου:……………….. 
(συµπληρώνεται από την υπηρεσία) 

  Προς: 
  …………………………... (στοιχεία Υπηρεσίας) ………………............... 
  ………………………………………………………………………………... 
Στοιχεία αιτούντος:  ………………………………………………………………………………… 
   

Όνοµα:   
  Αιτούµαι την απόδοση αριθµού καταχώρισης εκµετάλλευσης στο  
Επώνυµο:  µητρώο εκµεταλλεύσεων ιπποειδών. 
   

Όνοµα πατρός:   Συνυποβάλλω υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν.1599/1986) µε την  
  οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλουµένων στην παρούσα αίτηση 

Επωνυµία:  στοιχείων. 
   
Α.Φ.Μ.:  Στοιχεία εκµετάλλευσης 
   
∆ιεύθυνση κατοικίας:  Περιφερειακή Ενότητα:  

    
 ∆ήµος:  

Α.∆.Τ. ή Α.∆.: 1    
  ∆ηµοτική Ενότητα:  
Τηλέφωνο (σταθερό / κινητό):    
  Γεωγραφικό µήκος:  
    
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού   Γεωγραφικό πλάτος:  
ταχυδροµείου: 2    
  Συµπληρώνεται εάν τα ιπποειδή µετακινούνται εποχιακά σε θερινό 

  βοσκότοπο: 
    
Ηµεροµηνία υποβολής:…………………………..…  Γεωγραφικό µήκος βοσκότοπου:  
    
  Γεωγραφικό πλάτος βοσκότοπου:  
    
  Ο/Η Αιτών/ούσα 

(Ονοµατεπώνυµο ολογράφως και υπογραφή) 
 
 

 
(συµπληρώνεται από την υπηρεσία) 

(στοιχεία Υπηρεσίας) 
 
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σε εκτέλεση της αριθ. ……………………… αίτησης, βεβαιώνεται η απόδοση του αριθµού καταχώρισης 
……………… στο µητρώο εκµεταλλεύσεων ιπποειδών 

 
Αντίγραφο της παρούσας φυλάσσεται µε ευθύνη του υπευθύνου της εκµετάλλευσης και επιδεικνύεται όποτε αυτό ζητείται 

κατά τους επίσηµους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 

                                                 
1  Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου (διαγράφεται ανάλογα)  
2  Εάν είναι διαθέσιµη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
“Υπόδειγµα εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς” 

 
 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1 
 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ - ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 
 

Equine Identification document – Passport 
 

Document d’ Identifcation des Équidés - Passeport 
 
 

   
Αριθµός ∆ιαβατηρίου  
(Passport No./Passeport No.)  

 

   
 
 
 

  

Ηµεροµηνία έκδοσης  
(Date of issue/Date d’ emission)  

 

 
 
 

Το παρόν δεν συνιστά τίτλο ιδιοκτησίας του ιπποειδούς (Do not serve as proof of ownership / Ne sert pas de prevue de propriété)  
 
 
 
 
 

                                                 
1  Επιτρέπεται στις εκδίδουσες αρχές  η διαφοροποίηση του εξώφυλλου  µε την προϋπόθεση να συµπεριλαµβάνονται πεδία για την καταγραφή κατ’ ελάχιστο όλων των  πληροφοριών του παρόντος 

 
 

λογότυπο  
εκδίδουσας 

αρχής 

 
 
Σφραγίδα εκδίδουσας  αρχής 

 
Stamp of the issuing body 

 
Cachet de l’organisme émetteur 
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
 

Details of the issuing body  Στοιχεία εκδίδουσας αρχής 
 

 Coordonnées de l’organisme émetteur 

(name)  (επωνυµία) 
 
 
 
 

 (Nom) 

 
� 
 
 
� 
 
� 

 

@ 

 

www 

 
………………………………… 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
…………………………………. 
 
…………………………………. 
 
…………………………………. 

  
� 
 
 
� 
 
� 

 

@ 

 

www 

 
………………………………… 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

  
� 
 
 
� 
 
� 

 

@ 

 

www 

 
………………………………… 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

 
 
 
 
 

ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ: Επιτρέπονται διαφοροποιήσεις στη διάταξη του παρόντος υποδείγµατος, υπό τον όρο ότι διασφαλίζονται οι απαιτούµενες ελάχιστες πληροφορίες 
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General information 

 
 

 
Γενικές οδηγίες 

 
 

 
Informations generals 

 
 
I. The identification document must contain the following information:  
1. Section I — Identification  
The equine animal shall be identified by the issuing body.The unique life 
number shall clearly identify the equine animal and the issuing body which 
issued the identification document and shall becompatible with the universal 
equine life number (UELN).  
In the narrative in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, 
abbreviations must be avoided, where possible. In point 5 of Part A of 
Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder 
code.  
In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball 
point ink for marks and black ball point ink for whorls, or by use of these 
colours respectively if completed electronically, taking into account the 
guidelines provided for by the World Equestrian Federation (FEI) or the 
Weatherbys.  
Part C of Section I must be used to record modifications to identification 
details.  
2.Section II — Administration of veterinary medicinal products  
Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance 
with the instructions set out in this Section.  
3.Section III — Validity of document for movement of equidae  
Invalidation or revalidation of the indentification document in accordance with 
the second subparagraph of Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC must be 
indicated.  
4.Section IV — Owner  
The name of the owner or its agent or representative must be stated where 
required by the issuing body.  
5.Section V — Certificate of orgin  
In the case of equidae entered or registered and eligible for entry in a 
studbook maintained by an approved or recognised breeding organisation, 
the identification document shall contain the pedigree and the studbook class 
in which the equine animal is entered in accordance with the rules of the 
approved or recognised breeding organisation issuing the identification 
document.  
6.Section VI — Recording of identity checks  
Whenever laws and regulations require to conduct checks on the identity of 
the equine animal, those checks should be recorded by the competent 
authority, on behalf of the issuing body or by the organisation which 
manages registered horses for competitions or races.  
7.Section VII — Record of vaccination against equine influenza 

  
I. Το έγγραφο αναγνώρισης πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:  
1.Κεφάλαιο I — Αναγνώριση του ιπποειδούς  
Το ιπποειδές αναγνωρίζεται από την εκδίδουσα αρχή. Ο µοναδικός ισόβιος 
αριθµός πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια το ιπποειδές και την εκδίδουσα αρχή 
που εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης και να είναι συµβατός µε τον παγκόσµιο 
ισόβιο αριθµό ιπποειδούς (UELN). 
 Στην αναλυτική περιγραφή του µέρους Α του κεφαλαίου Ι, ιδίως στο σηµείο 3, 
πρέπει να αποφεύγονται οι συντοµογραφίες, όπου είναι δυνατόν. Στο σηµείο 5 του 
µέρους Α του κεφαλαίου I πρέπει να προβλεφθεί χώρος για τουλάχιστον 15 ψηφία 
του κωδικού του ποµποδέκτη.  
Στο µέρος Β του κεφαλαίου Ι η σχηµατική παράσταση συµπληρώνεται µε τη χρήση 
στυλό διαρκείας κόκκινου χρώµατος για σηµάδια και στυλό διαρκείας µαύρου 
χρώµατος για τις σπείρες (whorls), ή µε χρήση των αντίστοιχων χρωµάτων σε 
περίπτωση ηλεκτρονικής συµπλήρωσης, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραµµές που προβλέπονται από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας (FEI) ή την 
Weatherbys.  
Το µέρος Γ του κεφαλαίου Ι πρέπει να χρησιµοποιείται για την καταγραφή 
τροποποιήσεων των στοιχείων αναγνώρισης. 
2.Κεφάλαιο II — Χορήγηση κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων 
Τα µέρη I και II ή το µέρος III του κεφαλαίου αυτού πρέπει να συµπληρώνονται 
δεόντως σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εν λόγω κεφάλαιο.  
3.Κεφάλαιο III — Ισχύς του εγγράφου για σκοπούς µετακίνησης  
Η ακύρωση ή η επαναφορά της ισχύος του εγγράφου αναγνώρισης σύµφωνα µε το 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/156/ΕΚ 
πρέπει να αναφέρεται.  
4.Κεφάλαιο IV — Ιδιοκτήτης 
Το ονοµατεπώνυµο του ιδιοκτήτη ή του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου του πρέπει 
να αναγράφεται όπου απαιτείται από την εκδίδουσα αρχή.  
5.Κεφάλαιο V — Πιστοποιητικό καταγωγής 
Σε περίπτωση ιπποειδών που έχουν εγγραφεί ή καταχωρηθεί και είναι επιλέξιµα 
για εγγραφή σε γενεαλογικό βιβλίο που τηρείται από εγκεκριµένο ή αναγνωρισµένο 
οργανισµό εκτροφής, το έγγραφο αναγνώρισης περιλαµβάνει τη γενεαλογία και την 
κλάση του γενεαλογικού βιβλίου στην οποία εντάσσεται το ιπποειδές σύµφωνα µε 
τους κανόνες του εγκεκριµένου ή αναγνωρισµένου οργανισµού εκτροφής που 
εκδίδει το έγγραφο αναγνώρισης.  
6.Κεφάλαιο VI — Καταχώρηση των ελέγχων ταυτότητας  
Κάθε φορά που οι νόµοι και οι κανονισµοί απαιτούν τη διεξαγωγή ελέγχων όσον 
αφορά την ταυτότητα του ιπποειδούς, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να καταχωρούνται 
από την αρµόδια αρχή, για λογαριασµό της εκδίδουσας αρχής ή από τον 
οργανισµό ο οποίος διαχειρίζεται καταχωρηµένα άλογα για ιππικούς αγώνες ή 

  
I. Le document d'identification doit contenir les renseignements suivants: 
1.Section I — Identification  
L'équidé doit être identifié par l'organisme émetteur. Le numéro unique 
d'identification valable à vie doit permettre d'identifier clairement l'équidé 
ainsi que l'organisme émetteur du document d'identification et doit être 
compatible avec le système UELN.  
Dans le signalement figurant à la section I, partie A, notamment au point 3, 
l'utilisation d'abbréviations doit être évitée autant que possible. À la section 
I, partie A, point 5, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze 
chiffres du code transmis par le transpondeur.  
À la section I, partie B, le signalement graphique doit être effectué à l'aide 
d'un stylo à bille à encre rouge pour les marques et d'un stylo à bille à 
encre noire pour les épis,, ou à l'aide de ces mêmes couleurs 
respectivement s'il est effectué par voie électronique, selon les lignes 
directrices fournies par la Fédération équestre internationale (FEI) ou par 
Weatherbys.  
La section I, partie C, doit servir à enregistrer toute modification des 
données d'identification.  
2.Section II — Administration de médicaments vétérinaires  
Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment 
complétées suivant les instructions établies dans cette section.  
3.Section III — Validité des documents pour les mouvements 
d'équidés  
Les suspensions ou rétablissements de la validité du document 
conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, de la 
directive 2009/156/CE doivent être consignés.  
4.Section IV — Propriétaire  
Le nom du propriétaire ou celui de son agent ou représentant doit être 
mentionné si l'organisme émetteur le requiert.  
5.Section V — Certificat d'origine  
Si l'équidé est inscrit ou enregistré et susceptible d'être inscrit dans un 
livre généalogique tenu par une organisation d'élevage agréée ou 
reconnue, le document d'identification doit indiquer le pedigree de l'équidé 
ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle celui-ci est inscrit 
conformément aux règles de l'organisation d'élevage agréée ou reconnue 
délivrant le document d'identification.  
6.Section VI — Enregistrement des contrôles d'identité  
À chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit 
faire l'objet de contrôles enregistrés par l'autorité compétente, au nom de 
l'organisme émetteur, ou par l'organisation gérant des chevaux en vue de 
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 All equine influenza vaccinations, including by use of combined vaccines, 
must be recorded in Section VII. The information may take the form of a 
sticker. 
8.Section VIII — Record of vaccination against other diseases  
All vaccinations other than those against equine influenza must be recorded 
in Section VIII. The information may take the form of a sticker.  
9.Section IX — Laboratory health tests  
The results of all tests carried out to detect transmissible diseases must be 
recorded.  
 
II. The identification document may contain the following information:  
10.Section X — Basic health conditions (mandatory for registered 
equidae) 
These conditions shall apply only for movement of registered equidae on the 
territory of a Member State.  
11.Section XI — Chestnuts  
This section shall be required for compliance with the model of the 
identification document of the World Equestrian Federation (FEI).  
 
III. Except where it is destroyed under official supervision at the 
slaughterhouse, the identification document must be returned to the issuing 
body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or 
was slaughtered for disease control purposes. 

ιπποδροµίες.  
7.Κεφάλαιο VII — Μητρώο εµβολιασµών κατά της γρίπης των ιπποειδών  
Όλοι οι εµβολιασµοί κατά της γρίπης των ιπποδειδών, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρήσης συνδυαστικών εµβολίων, πρέπει να καταχωρούνται στο κεφάλαιο VII. Οι 
πληροφορίες είναι δυνατόν να έχουν τη µορφή αυτοκόλλητου.  
8.Κεφάλαιο VIII — Μητρώο εµβολιασµών κατά άλλων ασθενειών  
Όλοι οι άλλοι εµβολιασµοί εκτός εκείνων κατά της γρίπης των ιπποειδών, πρέπει 
να καταχωρούνται στο κεφάλαιο VIII. Οι πληροφορίες είναι δυνατόν να έχουν τη 
µορφή αυτοκόλλητου.  
9.Κεφάλαιο IX — Υγειονοµικοί έλεγχοι που διεξάγονται από εργαστήρια 
Πρέπει να καταχωρούνται τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που διεξάγονται για 
την ανίχνευση µεταδοτικών ασθενειών.  

 
II. Το έγγραφο αναγνώρισης µπορεί να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:  
10.Κεφάλαιο X — Βασικές προϋποθέσεις υγείας (υποχρεωτικές για τα 
καταχωρηµένα ιπποειδή)  
Οι εν λόγω προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για µετακίνηση των καταχωρηµένων 
ιπποειδών στην επικράτεια ενός κράτους µέλους.  
11.Κεφάλαιο XI — Τύλοι (Chestnuts) Το κεφάλαιο αυτό απαιτείται για τη 
συµµόρφωση µε το υπόδειγµα του εγγράφου αναγνώρισης της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI).  

 
III. Εκτός από τις περιπτώσεις που καταστρέφεται υπό επίσηµη εποπτεία στο 
σφαγείο, το έγγραφο αναγνώρισης πρέπει να επιστραφεί στην εκδίδουσα αρχή 
αφού το ζώο πεθάνει, έπρεπε να καταστραφεί, έχει χαθεί ή κλαπεί ή θανατωθεί για 
σκοπούς καταπολέµησης νόσου. 

la compétition ou des courses.  
7.Section VII — Enregistrement des vaccinations contre la grippe 
équine  
Toutes les vaccinations contre la grippe équine, y compris par 
administration de vaccins combinés, doivent être enregistrées à la section 
VII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un 
autocollant. 
8.Section VIII — Enregistrement des vaccinations autres que les 
vaccinations contre la grippe équine  
Toutes les vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe 
équine doivent être enregistrées à la section VIII. Ces informations 
peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.  
9.Section IX — Examens de laboratoire Les résultats de tous les 
examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être 
consignés.  
 
II. Le document d'identification peut contenir les renseignements suivants: 
10.Section X — Conditions sanitaires de base (obligatoire pour les 
équidés enregistrés)  
Ces conditions ne s'appliquent qu'aux mouvements d'équidés enregistrés 
qui ont lieu sur le territoire d'un même État membre.  
11.Section XI — Châtaignes  
Cette section est nécessaire au respect du modèle de document 
d'identification de la Fédération équestre internationale (FEI).  
 
III. Sauf s'il est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir, le document 
d'identification doit être restitué à l'organisme émetteur en cas de mort, 
d'élimination, de perte ou de vol de l'animal, ou si celui-ci est abattu à des 
fins de lutte contre les maladies. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι / Section I  
 

Μέρος Α – Στοιχεία αναγνώρισης / Part A – Identification details / Partie A – Donées de l’identification 
     

(1)(α) Είδος : 
 

(4) Μοναδικός ισόβιος αριθµός (15 ψηφία): 
 (Species / Espèce): 

 
 

 Unique Life Number (15 digits) / Numéro unique d’identification valable à vie (15 chiffres): 
      

(1)(β) Φύλο: 
 

      -      -                   
 (Sex / Sexe): 

 
 

                               
                                   

(2)(α) Ηµεροµηνία γέννησης: 
 

(5) Κωδικός ποµποδέκτη (εφόσον υπάρχει): 
 (Date of birth / Date de naissance): 

 
 

 Transponder code (where available) / Code du transpondeur (si disponible): 
                                   

(2) (β) Χώρα γέννησης                                
 (Country of birth/ Pays de naissance) 

 

                               

   

 

                               

   
 

 Σύστηµα ανάγνωσης (εκτός ISO 11784) /Reading system (if not ISO 11784) / Système de lecture (si different de ISO 11784): 
(3) Περιγραφή:  

 

 ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (Description / Signalement):  
 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

   
 

     Γραµµωτός κώδικας (προαιρετικός): 
   

 

     Bar-Code (oprional) / Code-barres (optionnel):  
(3)(α) Χρωµατισµός τριχώµατος:  

 

  
 Colour / Robe:  

 

  
   

 

 

 

 
   

 

(6) Εναλλακτική µέθοδος σήµανσης (εφόσον υπάρχει): 
(3)(β) Κεφάλι:  

 

 Alternative method of marking (where available) / Méthode de marque alternative (si disponible): 

 Head / Tête:  
 

                    
   

 

                    
(3)(γ) Αριστερό πρόσθιο άκρο: 

Foreleg L / Ant. G: 
 

 

(7) Πληροφορίες για κάθε άλλη κατάλληλη µέθοδο η οποία παρέχει εγγυήσεις για την επαλήθευση της ταυτότητας του ζώου 
(οµάδα αίµατος / κωδικός DNA) (προαιρετικό): 

   
 

 Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group / DNA code) (optional): 

(3)(δ) ∆εξί πρόσθιο άκρο:  
 

 Information sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l’identité de l’animal 9groupe sanguin / code ADN) (optionnel): 

 Foreleg R / Ant. D:  
 

                               
   

 

                               
(3)(ε) Οπίσθιος αριστερός µηρός:  

 

(8) Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του προσώπου στο οποίο χορηγείται το έγγραφο: 
 Hindleg L / Post G:  

 

 Name and address of person to whom document is issued / Nom et adresse du destinataire du document: 

   
 

  
(3)(στ) Οπίσθιος δεξιός µηρός:  

 

  
 Hindleg R / Post D:  

 

(9) Ηµεροµηνία: (10) Τόπος: 
   

 

 Date/Date:  Place / Lieu: 

(3)(ζ) Κορµός:  
 

    
 Body / Corps:  

 

    
   

 

Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου προσώπου (µε κεφαλαία)  
και σφραγίδα εκδίδουσας αρχής: 

     

(3)(η) Σηµάδια:  
 

         
 Markings / Marques:  

 

(11) 

Name of qualified person (in capital letters) and stamp of issued body / Nom de la 
personne qualifiée (en lettres capitales) et cachet de l’organisme émetteur :          

 
 

Αριθµός διαβατηρίου: ……………………………………………….………………. 
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Μέρος B.1 – Σχηµατική παράσταση / Part Β.1 – Outline diagram / Partie Β.1 – Signalement graphique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ: Επιτρέπονται µικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το παρόν υπόδειγµα σχηµατικής παράστασης, υπό τον όρο ότι ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του καν. 2015/262] 
 

Υπογραφή και σφραγίδα εξουσιοδοτηµένου προσώπου:  
Signature and stamp of qualified person/Signature et cachet  
de la personne qualifiée: 

Αριθµός διαβατηρίου: ……………………………………………….………………. 
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Μέρος B.2 – Φωτογραφική απεικόνιση ιπποειδούς * / Part Β.2 – Equine photograph * / Partie Β.1 – Photographie d' équidé *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Χρησιµοποιείται προαιρετικά, αντί της συµπλήρωσης της σχηµατικής παράστασης του Μέρους Β.1, µε την επιφύλαξη των κανόνων για την αναγνώριση των ιπποειδών που 
θεσπίζονται από τις εκδίδουσες αρχές.  
Optional, instead of completing the outline diagram (Part B.2), and without prejudice to the rules on identifying equidae laid down by the issuing bodies. 
En option, au lieu de compléter le signalement graphique (Partie B.2), sans préjudice des règles d’identification des équidés établies par les organismes émetteurs. 

 

 
 
 
 
 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
 
 

∆ΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ 

 
 
 
 
 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ 

 
 
Σφραγίδα εκδίδουσας  αρχής 

 
Stamp of the issuing body 

 
Cachet de l’organisme émetteur 

 
 

Υπογραφή και σφραγίδα εξουσιοδοτηµένου προσώπου:  
Signature and stamp of qualified person/Signature et cachet  
de la personne qualifiée: 

Αριθµός διαβατηρίου: ……………………………………………….………………. 
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Μέρος Γ – Ευνουχισµός, επαλήθευση της περιγραφής, καταχώρηση στη βάση δεδοµένων / Part C – Castration, verification of the description, recording 
in database / Partie C – Castration, vérification du signalement, enregistrement dans la base de données 

 

Ευνουχισµός / Castration / Castration Ταυτοποίηση / Identification / Identification 

Ηµεροµηνία και τόπος ευνουχισµού: 
Date and place of castration / Date et lieu de la 
castration: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπογραφή & σφραγίδα κτηνιάτρου: 
Signature and stamp of veterinarian / Signature 
et cachet du vétérinaire: 

Επαλήθευση της περιγραφής   
Verification of the description / Vérification du signalement 
 
Περιλαµβάνονται: 
Include / Mentionner: 
 
1.Τροποποιήσεις / Amendments / Modifications 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
2.Προσθήκες / Additions / Adjonctions 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
3.Kαταχώριση ενός εγγράφου αναγνώρισης στη βάση 
δεδοµένων µιας εκδίδουσας αρχής πλην της αρχής που 
εξέδωσε το πρωτότυπο έγγραφο / Registration of an 
identification document in the database of an issuing body 
other than the body which issued the original document / 
Enregistrement d'un document d'identification dans la base 
de données d'un organisme émetteur autre que celui qui a 
délivré le document 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου (ονοµατεπώνυµο µε 
κεφαλαία): 
Signature of qualified person (name in capital letters) / Signature de la 
personne qualifiée (nom en lettres capitales): 
 
Σφραγίδα εκδίδουσας αρχής ή αρµόδιας αρχής: 
Stamp of issuing body or competent authority / Cachet de l'organisme 
émetteur ou de l'autorité compétente: 
 
Ηµεροµηνία και τόπος: 
Date and place / Date et lieu: 

[ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ: Επιτρέπονται µικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το παρόν υπόδειγµα, υπό τον όρο ότι ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού 2015/262. Το µέρος Γ του 
κεφαλαίου I µπορεί να συµπληρωθεί µε το χέρι.] 

Αριθµός διαβατηρίου: ……………………………………………….………………. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI / Section ΙI  
 

Χορήγηση κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων / Administration of veterinary medicinal products / Administration de médicaments vétérinaires 
 

Μοναδικός ισόβιος αριθµός (1) 
Unique life number (1)  

Numéro unique d’identification valable à vie (1) 

���-���-��������� 
Μέρος Ι / Part I / Partie I 
 

Ηµεροµηνία και τόπος έκδοσης του παρόντος κεφαλαίου (1):  
Date and place of issue of this section / Date et lieu de la présente section (1): 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
Εκδίδουσα αρχή του παρόντος κεφαλαίου του εγγράφου αναγνώρισης (1): 
Issuing body for this section of the identification document (1) / Organisme émetteur de la présente section du document d’identification(1): 
……………………………:……………………………………………………………………………………..………....................................................................................................................................................... 
 

Μέρος IΙ / Part II / Partie II 
Σηµείωση / Note / Remarque: Το ιπποειδές δεν προορίζεται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση / The equine animal is not intended for slaughter for human consumption / L’équidé n’est pas destiné à 

l’abattage pour la consommation humaine. 
 

Εποµένως, το ιπποειδές µπορεί να υποβληθεί σε χορήγηση κτηνιατρικών φαρµακευτικών προίόντων που επιτρέπονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ ή εκείνων που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 της ενλόγω οδηγίας / The equine animal may therefore 
undergo the administration of veterinary medicinal products authorised in accordance with Article 6(3) Directive 2001/82/EC or those administered in accordance with Article 10(2) of that 
Directive / Par conséquent, l’équidé peut recevoir des médicaments vétérinaires autorisés conformément à l’article 6, paragraphe 3 de la directive 2001/82/CE, ou des médicaments 
administrés conformément à l’article 10, paragraphe 2 de ladite directive. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ιδιοκτήτης (2) / εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (2) / κάτοχος (2), εκδίδουσα αρχή (2), αρµόδια αρχή (2) δηλώνω ότι το ιπποειδές που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο 
αναγνώρισης δεν προορίζεται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση. / I, the undersigned owner (2)/representative of the owner (2)/ keeper (2) / issuing body (2) / competent authority (2) declare that the equine 
animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption. / Je soussigné, propriétaire (2)/représentant du propriétaire (2)/ détenteur (2) / organisme émetteur (2) / autorité compétent (2) 
déclare que l’animal décrit dans le présent document d’identification n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine. 

 

Ηµεροµηνία και τόπος 
Date and place  

Date et lieu 

 

 

Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του 
εκπροσώπου του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του ζώου (2) 

Name in capitals and signature  
of the owner. representative of the owner or keeper of the animal (2) 

Nom (en lettres capitales) et signature du propriétaire de l’animal, de son représentant ou 
du détenteur de l’animal (2) 

 
 

Εκδίδουσα αρχή (2) ή αρµόδια αρχή (2) / Ιssuing body (2) or competent authority (2) 
/ Organisme émetteur (2) ou autorité compétent (2)  

 
 

 

Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και υπογραφή του υπεύθυνου κτηνιάτρου που 
ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (2) 

Name in capital letters and signature of the veterinarian responsible acting in accordance with 
Article 10(2) of Directive 2001/82/EC (2) 

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire responsable procédant conformément à 
l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE (2) 

 
 

Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και υπογραφή του αρµόδιου προσώπου (2) / 
Name in capital letters and signature of the person responsible (2) / Nom (en lettres capitales) 

et signature de la personne responsable (2) 
 

Αριθµός διαβατηρίου: ……………………………………………….………………. 
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Μέρος IΙΙ / Part ΙII / Partie ΙII 
Σηµείωση / Note / 
Remarque: 

Το ιπποειδές προορίζεται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση / The equine animal is intended for slaughter for human consumption / L’équidé est destiné à l’abattage pour la 
consommation humaine. 
 Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και της οδηγίας 96/22/ΕΚ, το ιπποειδές είναι δυνατό να υποβληθεί σε φαρµακευτική αγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 
10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, υπό τον όρο ότι τα ζώα που υποβάλλονται σε τέτοια θεραπεία είναι δυνατόν να σφαγιασθούν για ανθρώπινη κατανάλωση 
µόνον µετά τη λήξη της γενικής περιόδου αναµονής διάρκειας έξι µηνών από την ηµεροµηνία της τελευταίας χορήγησης των ουσιών που αναφέρονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας / Without prejudice to Regulation (EC) No 470/2009 and Directive 96/22/EC, the equine animal may be subject to medical treatment in accordance 
with Article 10(3) of Directive 2001/82/EC under the condition that animals so treated can only be slaughtered for human consumption after the end of the general withdrawal pυ56ςετeriod of six months 
following the date of last administration of the substances listed in accordance with Article 10(3) of that Directive / Sans préjudice du règlement (CE) no 470/2009 ni de la directive 96/22/CE, l’équidé peut 
faire l’objet d’un traitement médicamenteux conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE à condition que l’équidé ainsi traité ne soit abattu en vue de la consommation humaine 
qu’au terme d’un temps d’attente général de six mois suivant la date de la dernière administration de substances listées conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive. 

ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / MEDICATION RECORD / ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION 

Υπεύθυνος κτηνίατρος που εφαρµόζει ή/και συνταγογραφεί 
τη χορήγηση κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος 

Veterinarian responsible applying and/or prescribing administration of 
veterinary medicinal product /  Vétérinaire responsable appliquant et/ou 

prescrivant le traitement médicamenteux 

Ηµεροµηνία τελευταίας χορήγησης, όπως 
συνταγογραφήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 
10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ(2) 

Date of last administration, as prescribed, in 
accordance with Article 10(3) of Directive 

2001/82/EC(2) / Date de la dernière administration, 
telle que prescrite, conformément à l'article 10, 

paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE(2) 
  

ή / or / ou 
 

Ηµεροµηνία αναστολής σύµφωνα µε το 
άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισµού 

(ΕE) αριθ. 2015/262 (2)(7)(8)  
Date of suspension in accordance with Article 31 (2) 

of Regulation (EU) 2015/262 (2)(7)(8) /  
Date de la suspension conformément à l’article 16, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/262 (2)(7)(8) 

 

ή / or / ou 
 

Ηµεροµηνία ακύρωσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 37 παράγραφος 3 στοιχείο β) του  

κανονισµού (ΕE) αριθ. 2015/262 (2)(9) 
Date of invalidation in accordance with Article 
37(3)(b) of Regulation (EU) 2015/262 (2)(9) /  

Date d’invalidation conformément à l’article 37, 
paragraphe 3(b), du règlement (UE) 2015/262 (2)(9) 

 
[ηη/µµ/εεεε]   

Τόπος 
- κωδικός χώρας 

- ταχυδροµικός κωδικός 
- τόπος 

 
Place / Lieu  

- Country code / Code pays  
- Postal code / Code postal  

- Place / Lieu 

Βασικές ουσίες ενσωµατωµένες στο χορηγηθέν 
κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ 

όπως αναφέρεται στην πρώτη στήλη (2)(3)(4) 
Essential substance(s) incorporated in the veterinary 

medicinal product administered in accordance with Article 
10(3) of Directive 2001/82/EC as mentioned in first  

column (2)(3)(4) / Substance(s) fondamentale(s) 
incorporée(s) dans le médicament vétérinaire administré 
conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 

2001/82/CE, ainsi que mentionné dans la première colonne 
(2)(3)(4) 

 

ή / or / ou 
 

Αναστολή σύµφωνα µε το άρθρο 31 παράγραφος 
2 του κανονισµού (ΕE) αριθ. 2015/262 (2)(7)(8) 

Suspension in accordance with Article 31 (2) of Regulation 
(EU) 2015/262 (2)(7)(8)/ Suspention conformément à l’article 

31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/262 (2)(7)(8) 
 

ή / or / ou 
 

Aκύρωση σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 
3 στοιχείο β) του  κανονισµού (ΕE) αριθ. 2015/262 

(2)(9) 
Invalidation in accordance with Article 37(3)(b) of 

Regulation (EU) 2015/262 (2)(9) /  
Iinvalidation conformément à l’article 37, paragraphe 3(b), 

du règlement (UE) 2015/262 (2)(9) 

Ονοµατεπώνυµο (5):……………. 
∆ιεύθυνση (5):……………………. 
Ταχ. κωδικός (5):………………… 
Τόπος (5):…………………………. 
Τηλέφωνο (6):……………………. 
 
Nom/Name: (5) .............................................
Adresse/Address: (5) ................................
Code postal/Postal code: (5).........................
Lieu/Place: (5) ...............................................
Téléphone/Telephone: (6) ………. …... 

Υπογραφή 

Signature/Signature 
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(1)Οι πληροφορίες απαιτούνται µόνο εάν το παρόν κεφάλαιο εκδίδεται σε διαφορετική ηµεροµηνία από το κεφάλαιο Ι / Information only required if this Section is issued at a different date than Section I / Information à ne fournir que si la présente section est délivré à une autre 
date que le section I.   
(2)∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει / Delete what is not applicable / Biffer les mentions inutiles.  
(3)Ο προσδιορισµός των ουσιών σε σχέση µε τον κατάλογο ουσιών που θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ είναι υποχρεωτικός / Specification of substances against list of substances established in accordance with Article 10(3) of 
Directive 2001/82/EC is compulsory / Il est indispensable de spécifier les substances en se fondant sur la liste de substances établie conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE.  
(4)Η παροχή πληροφοριών σχετικά µε άλλα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα που χορηγούνται σύµφωνα µε την οδηγία 2001/82/ΕΚ είναι προαιρετική / Information on other veterinary medicinal products administered in accordance with Directive 2001/82/EC is optional / 
Les informations relatives à d’autres médicaments vétérinaires administrés conformément à la directive 2001/82/CE sont facultatives. 
(5)Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ταχυδροµικός κωδικός και τόπος µε κεφαλαία / Name, address, postal code and place in capital letters / Αdresse, code postal et lieu en capitales.  
(6)Τηλέφωνο υπό µορφή [+κωδικός χώρας (τοπικός κωδικός) αριθµός] / Telephone in format [+country code (regional code) number] / Numéro de téléphone selon le modèle [+ code pays (code régional) numéro].  
(7) Στην περίπτωση αναστολής του καθεστώτος του ιπποειδούς ως προοριζόµενου για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση για διάστηµα έξι µηνών σύµφωνα µε το άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕE) αριθ. 2015/62, συµπληρώστε την ηµεροµηνία έναρξης 
της αναστολής στην πρώτη στήλη και τις λέξεις: «Άρθρο 31 παράγραφος 2» στην τρίτη στήλη / In the case of a suspension for six months of the status of the equine animal as intended for slaughter for human consumption in accordance with Article 31(2) of Regulation (EU)  
2015/262, enter date of beginning of the suspension in first column and the words: "Article 31(2)" in the third column / En cas de suspension pour une période de six mois du statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine conformément à l’article 
31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/262, indiquer la date de commencement de la période de suspension dans la première colonne et la mention «Article 31, paragraphe 2» dans la troisième colonne.  
(8) Η εκτύπωση της εν λόγω παραποµπής είναι υποχρεωτική µόνο για αντίγραφα εγγράφου αναγνώρισης που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 31 του κανονισµού (ΕE) αριθ. 2015/262 / The print of this reference is only mandatory for duplicate identification documents 
issued in accordance with Article 31 of Regulation (EU) 2015/262 / L’impression de cette référence n’est obligatoire que pour les duplicata de document d'identification délivrés conformément à l'article 31 du règlement (UE) 2015/262. 
(9) Σε περίπτωση ακύρωσης του µέρους ΙΙΙ του κεφαλαίου ΙΙ σύµφωνα µε το άρθρο 37, παράγραφος 3, στοιχείο β) του του κανονισµού (ΕE) αριθ. 2015/262, συµπληρώνεται η φράση «Άρθρο 37 παράγραφος 3 στοιχείο β)»  στην τρίτη στήλη/ In the case of invalidation 
of Part III of Section II in accordance with article 37(3)(b) of Regulation (EU) 2015/262, enter the words “Article 37(3)(b)” in the third column / En cas d’invalidation de la partie III de la section II conformément à l’article 37, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2015/262, indiquer la 
mention “Article 37, paragraphe 3, point b) dans la troisième colonne. 

 
ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (συν.) / MEDICATION RECORD (contin.) / ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION (contin.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙI / Section III 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α) της οδηγίας 2009/156/ΕΚ 

 

SUSPENSION/RE-ESTABLISHMENT OF THE IDENTIFICATION DOCUMENT FOR MOVEMENT OF EQUIDAE 
in accordance with Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC 

SUSPENSION/RÉTTABLISSMENT DE LA VALIDITÉ  DU DOCUMENT D’IDENTIFICATION POUR LES MOUVEMENTS D’ÉQUIDÉS 
conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a) de la directive 2009/156/CE 

 

Ισχύς του εγγράφου 
Validity of the document 

Validité du document Ηµεροµηνία 
Date 
Date 

Τόπος 
Place 
Lieu 

Αναστολή ισχύος 
Validity suspended 
Validité suspendue 

Επαναφορά ισχύος 
Validity re-established 

Validité rétablie 

Ασθένεια 
[συµπληρώνεται ο αριθµός που 

αναφέρεται κατωτέρω] 
Disease /Maladie 

[insert figure as mentioned 
below/insérer chiffre comme 

indiqué ci-dessous] 

Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και υπογραφή του 
επίσηµου κτηνιάτρου 

Name (in capital letters) and signature of official veterinarian/ 
Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire officiel 

 

      

      

      

      

      

      

      

     
 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES - MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE 

1. Πανώλη των ίππων - African horse sickness - Peste équine 
 5. Εγκεφαλοµυελίτις των ίππων (σε όλες τις µορφές, συµπεριλαµβανοµένης της VEE) - Equine encephalomyelitis (all 

types including VEE)- Encéphalomyélites equines (sous toutes ses formes, y compris la VEE)  
     

2. Φυσαλιδώδης στοµατίτιδα - Vesicular stomatitis - Stomatite vésiculeuse    6. Λοιµώδης αναιµία - Εquine infectious anaemia - Anémie infectieuse des équides  
     

3. ∆ουρίνη - Dourine - Dourine  7. Λύσσα - Rabies – Rage 
     

4. Μάλις των ίππων – Glanders - Morve  8. Άνθρακας - Αnthrax - Fièvre charbonneuse   

 
 

Αριθµός διαβατηρίου: ……………………………………………….………………. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV / Section ΙV 
 

Details of ownership                               Στοιχεία ιδιοκτησίας Renseignements relatifs au droit de propriété 
      

1. For competition purposes under the auspices of the Fédération 
équestre internationale (FEI) the nationality of the horse shall be that 
of its owner. 

1. Για αγωνιστικούς σκοπούς υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ιππικής 
Οµοσπονδίας (FEI), η ιθαγένεια του αλόγου πρέπει να είναι ίδια µε του 
ιδιοκτήτη του. 

1. Pour les compétitions relevant de la  Fédération équestre 
internationale (FEI), la nationalité du cheval est celle de son 
propriétaire. 

      

2. On change of ownership the identification document must 
immediately be lodged with the issuing body, organization, 
association or official service, giving the name and address of the 
new owner, for re-registration and forwarding to the new owner. 

2. Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας, το έγγραφο αναγνώρισης πρέπει 
να κατατεθεί άµεσα στην εκδίδουσα αρχή, οργάνωση, ένωση ή επίσηµη 
υπηρεσία, και να περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση του νέου ιδιοκτήτη, 
για την εκ νέου καταγραφή και διαβίβαση στον νέο ιδιοκτήτη. 

2. En cas de changement de propriétaire, le document d’identification doit 
être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou 
le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau 
propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement. 

      

3. If there is more than one owner or the horse is owned by a company, 
then the name of the individual responsible for the horse must be 
entered in the identification document together with his nationality. If 
the owners are of different nationalities, they have to determine the 
nationality of the horse. 

3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτης ή το άλογο ανήκει σε 
εταιρία, τότε το όνοµα του υπευθύνου του αλόγου πρέπει να αναγράφεται 
στο έγγραφο αναγνώρισης µαζί µε την εθνικότητά του. Εάν οι ιδιοκτήτες 
έχουν διαφορετικές εθνικότητες, πρέπει να καθορίσουν την εθνικότητα του 
αλόγου. 

3. S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient ä une société, le 
nom et la nationalité de la personne responsable du cheval doivent 
être inscrits dans le document d’identification. Si les propriétaires sont 
de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval. 

      

4. When the FEI approves the leasing of a horse by a national 
equestrian federation, the details of these transactions must be 
recorded by the national equestrian federation concerned. 

4. Όταν η FEI εγκρίνει τη µίσθωση ενός αλόγου από µία εθνική οµοσπονδία 
ιππασίας, τα στοιχεία των εν λόγω συναλλαγών πρέπει να καταγράφονται 
από την ενδιαφερόµενη εθνική οµοσπονδία ιππασίας. 

4. Lorsque la FEI approuve la location d'un cheval par une fédération 
équestre nationale, les détails de la transaction doivent être 
enregistrés par la fédération équestre nationale concernée. 

      

Ηµεροµηνία καταχώρησης από 
την οργάνωση, την ένωση ή 

την επίσηµη υπηρεσία 
Date of registration, by the 

organisation, association, or official 
service 

Date d'enregistrement par 
l'organisation, l'association ou le 

service official 
 

Ονοµατεπώνυµο του 
ιδιοκτήτη 

Name of owner 
Nom du propriétaire 

 

∆ιεύθυνση του ιδιοκτήτη 
Address of owner 

Adresse du propriétaire 
 

Ιθαγένεια του ιδιοκτήτη  
Nationality of owner 

Nationalité du propriétaire 
 

Υπογραφή του ιδιοκτήτη 
Signature of owner 

Signature du propriétaire 
 

Σφραγίδα και υπογραφή 
της οργάνωσης, της 

ένωσης ή της επίσηµης 
υπηρεσίας 

Stamp of the organization, 
association or official service and 

signature 
Cachet de l'organisation, association 

ou service officiel et signature 

      

      

      

      

      

 
 
ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ: Το κείµενο στα σηµεία 3 έως 4 του παρόντος κεφαλαίου, ή τµήµατα αυτού, να τυπώνονται µόνον εάν είναι σύµφωνα µε τους κανόνες των οργανώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/156/ΕΚ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V / Section V 
 

Πιστοποιητικό καταγωγής / Certificate of origin /Certificat d’origine 
(1) Όνοµα: 

Name/Nom: 
 
 

(2) Εµπορική ονοµασία: 
Commercial name / Nom commercial: 

(3) Φυλή: 
Breed / Race: 
 
 

(4) Κλάση στο γενεαλογικό βιβλίο: 
Studbook class / Class dans le livre généalogique: 

(5) Γενετικός πατέρας: 
Genetic sire / Père génétique: 
 
 

(5)(α) Πάππος: 
Grandsire / Grand- père: 

(6) Γενετική µητέρα: 
Genetic dam / Mère génétique: 
 
 

(6)(α) Πάππος: 
Grandsire / Grand- père: 

(7) Τόπος γέννησης: 
Place of birth / Lieu de naissance: 
 
 

Σηµείωση 
Note/ Remarque: 

Γενεαλογία (σε πρόσθετη σελίδα, εφόσον κριθεί σκόπιµο): 
Pedigree (if appropriate on additional page) / Pedigree (s’il y a lieu sur une page supplémentaire): 

(8) Εκτροφέας (-εις): 
Breeder(s) / Naisseur(s): 
 
 

  

(9) Πιστοποιητικό καταγωγής επικυρωµένο: 
Certificate of origin validated / Certificat d’origine validé: 
 
 
Στις / on / le: 
Από / by / par: 

(10)(α) 
 
 
(10)(β) 

Ονοµασία της εκδίδουσας αρχής: 
Name of the issuing body / Nom de l’organisme émetteur: 
 
∆ιεύθυνση: 
Address / Adresse: 
 

(10)(γ) Αριθµός τηλεφώνου: 
Telephone number / No de téléphone: 
 
 

(10)(δ) Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
Fax-number or e-mail / No de télécopie ou e-mail: 

(10)(ε) Σφραγίδα: 
Stamp / Cachet: 
 
 
 

(10)(στ) Υπογραφή: [Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και ιδιότητα του υπογράφοντος]: 
Signature: [name (in capital letters) and capacity of signatory): 
Signature [nom (en letters capitals) et qualité du signataire): 
 
 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ: Επιτρέπονται διαφοροποιήσεις στη διάταξη του παρόντος υποδείγµατος, υπό τον όρο ότι διασφαλίζονται οι απαιτούµενες ελάχιστες πληροφορίες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI / Section VI 
 

Control of identification of the equine animal described in the 
identification document 

 Έλεγχος της αναγνώρισης του ιπποειδούς που 
περιγράφεται στο έγγραφο αναγνώρισης 

Contrôles d'identité de l’équidé décrit dans le document 
dídentification 

     
The identity of the equine animal must be checked each time 
this is required by the law and the rules and it must be 
certified that the equine animal presented conforms to the 
description of the equine animal given in Section I  of the 
identification document 

 Η ταυτότητα του ιπποειδούς πρέπει να ελέγχεται κάθε 
φορά που αυτό απαιτείται από τους νόµους και τους 
κανόνες και να πιστοποιείται ότι το ιπποειδές που 
παρουσιάζεται συµµορφώνεται µε την περιγραφή του 
ιπποειδούς που παρέχεται στο κεφάλαιο Ι του εγγράφου 
αναγνώρισης. 
 

 L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les 
lois et les règles l'exigent et il doit être certifié que l’équidé 
présenté est conforme au signalement donné dans la section I  
du document d’ídentification. 

Ηµεροµηνία 
Date 
Date 

Πόλη και Χώρα 
Town and country 

Ville et pays 

Σκοπός του ελέγχου (αγώνες, υγειονοµικό 
πιστοποιητικό κ.λπ.) 

Reason for check (event, health certificate, etc.) 
Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, 

etc.) 

Oνοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία), ιδιότητα και υπογραφή του προσώπου 
επαληθεύει την ταυτότητα 

Name (in capital letters), capacity and signature of the person verifying the identity 
Nom (en lettres capitales), qualité et signature du vérificateur de l'identité 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII / Section VII 
 

Equine influenza only 
or 

Εquine influenza using combined vaccines 

Vaccination record 

Μόνο για γρίπη των ιπποειδών 
ή 

γρίπη των ιπποειδών µε τη χρήση συνδυασµένων εµβολίων 
 

Καταχώρηση εµβολιασµών 

Grippe équine seulement  
ou 

Grippe équine utilisant dans des vaccins combinés 
 

Enregistrement des vaccinations 
     

Details of every vaccination which the equine animal has 
undergone must be entered clearly and in detail, and 
completed with the name and signature of veterinarian. 

 Κάθε εµβολιασµός στον οποίο έχει υποβληθεί το 
ιπποειδές πρέπει να αναφέρεται µε τρόπο σαφή και 
ευανάγνωστο και να βεβαιώνεται µε το όνοµα και την 
υπογραφή του κτηνιάτρου. 
 

 Toute vaccination subie par l’équidé doit être mentionée dans 
le tableau ci-dessous de façon lisible et précise; cette 
mention doit être suivie du nom et de la signature du 
vétérinaire. 

Εµβόλιο (Vaccine / Vaccin) 
Ηµεροµηνία 

Date 
Date 

Τόπος 
Place 
Lieu 

Χώρα 
Country 

Pays 
Όνοµα 
Name 
Nom 

Αρ. παρτίδας 
Batch number 

No du lot 

Ασθένεια (-ες) 
Disease(s) 
Maladie(s) 

Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και υπογραφή του κτηνιάτρου 
Name (in capital letters) and signature of veterinarian 
Nom (en lettres capitals) et signature du vétérinaire 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII / SectionΙ VIII 
  

Diseases other than equine influenza 
 

Vaccination record 

Ασθένειες εκτός της γρίπης των ιπποειδών 
 

Καταχώρηση εµβολιασµών 

Maladies autres que la grippe équine 
 
 

Enregistrement des vaccinations 
     

Details of every vaccination which the equine animal has 
undergone must be entered clearly and in detail, and 
completed with the name and signature of veterinarian. 

 Κάθε εµβολιασµός στον οποίο έχει υποβληθεί το ιπποειδές 
πρέπει να αναφέρεται µε τρόπο σαφή και ευανάγνωστο 
και να βεβαιώνεται µε το όνοµα και την υπογραφή του 
κτηνιάτρου. 
 

 Toute vaccination subie par l’équidé doit être mentionée 
dans le tableau ci-dessous de façon lisible et précise; 
cette mention doit être suivie du nom et de la signature 
du vétérinaire. 

Εµβόλιο (Vaccine / Vaccin) 
Ηµεροµηνία 

Date 
Date 

Τόπος 
Place 
Lieu 

Χώρα 
Country 

Pays 
Όνοµα 
Name 
Nom 

Αρ. παρτίδας 
Batch number 

No du lot 

Ασθένεια (-ες) 
Disease(s) 
Maladie(s) 

Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και υπογραφή του κτηνιάτρου 
Name (in capital letters) and signature of veterinarian 
Nom (en lettres capitals) et signature du vétérinaire 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX / Section IX 
 

Laboratory health test Υγειονοµικοί έλεγχοι που διεξάγονται από εργαστήρια Examens de laboratoire 
   

The result of every test carried out for a transmissible disease 
by a veterinarian or a laboratory authorised by the official 
veterinary service of the country (“official laboratory”) must be 
entered clearly and in detail by the veterinarian acting on 
behalf of the authority requesting the test. 

Το αποτέλεσµα κάθε ελέγχου που πραγµατοποιεί για 
µεταδοτική ασθένεια κτηνίατρος ή εργαστήριο εγκεκριµένο 
από την κυβερνητική κτηνιατρική υπηρεσία της χώρας 
(«επίσηµο εργαστήριο) πρέπει να σηµειώνεται σαφώς και 
λεπτοµερώς από τον κτηνίατρο που αντιπροσωπεύει την 
αρχή που ζήτησε τον έλεγχο. 

Le résultat de tout examen effectué par un vétérinaire pour une 
maladie transmissible par un vétérinaire ou par un laboratoire 
autorisé par le service vétérinaire officiel du pays (“laboratoire 
official”) doit être reporté clairement et en détail par le vétérinaire 
qui représentant l'autorite qui a demandé l’examen. 

   

Ηµεροµηνία 
δειγµατοληψίας  

Sampling date 
Date de prélèvement 

 

Σχετικές µεταδοτικές ασθένειες 
Transmissible disease tested for  
Maladie transmissible concernée 

 

Τύπος δοκιµής 
Type of test  

Nature de l’examen 
 

Αποτέλεσµα δοκιµής 
Result of test  

Résultat de l’examen 
 

Επίσηµο εργαστήριο 
διενέργειας της δοκιµής 

Official laboratory which carried 
out the test  

Laboratoire officiel ayant  effectué 
l’examen 

Ονοµατεπώνυµο (µε 
κεφαλαία) και υπογραφή του 

κτηνιάτρου  
Name (in capital letters) and 

signature of veterinarian  
Nom (en lettres capitales) et 

signature du vétérinaire 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ / Section Χ  
 

Βασικοί υγειονοµικοί όροι [άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α) της οδηγίας 2009/156/ΕΚ] 
Οι εν λόγω όροι δεν ισχύουν για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 Basic health conditions [Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC] / Conditions sanitaires de base [article 4, paragraph 4), point a), de la directive 2009/156/CE] 
These conditions are not valid to enter the European Union / Ces conditions ne s’appliquent pas à l’entrée dans l'Union européenne 

 

 Ηµεροµηνία 
Date 
Date 

Τόπος 
Place 
Lieu 

Για ειδικούς επιδηµιολογικούς λόγους, 
το παρόν έγγραφο αναγνώρισης 

συνοδεύεται από ξεχωριστό 
υγειονοµικό πιστοποιητικό 

For particular epidemiological reasons, a 
separate health certificate accompanies this 
identification document / Pour des raisons 
épidémiologiques particulières, un certificat 

sanitaire distinct accompagne le présent 
document dídentification 

Ονοµατεπώνυµο (µε 
κεφαλαία) και υπογραφή 
του επίσηµου κτηνιάτρου 
Name (in capital letters) and 

signature of official veterinarian 
Nom (en lettres capitales) et 

signature du vétérinaire officiel 

 

   Ναι / όχι (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) 
Oui / non (barrer la mention inutile) 
Yes / no (delete as appropriate) 

 

   Ναι / όχι (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) 
Oui / non (barrer la mention inutile) 
Yes / no (delete as appropriate) 

 

   Ναι / όχι (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) 
Oui / non (barrer la mention inutile) 
Yes / no (delete as appropriate) 

 

   Ναι / όχι (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) 
Oui / non (barrer la mention inutile) 
Yes / no (delete as appropriate) 

 

   Ναι / όχι (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) 
Oui / non (barrer la mention inutile) 
Yes / no (delete as appropriate) 

 

   Ναι / όχι (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) 
Oui / non (barrer la mention inutile) 
Yes / no (delete as appropriate) 

 

  Ναι / όχι (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) 
Oui / non (barrer la mention inutile) 
Yes / no (delete as appropriate) 

 

Εκτός εάν το έγγραφο αναγνώρισης ακυρωθεί για σκοπούς µετακίνησης 
λόγω έγκυρης καταχώρισης στο κεφάλαιο III ή αν εκδοθεί ξεχωριστό 
υγειονοµικό πιστοποιητικό για ειδικούς επιδηµιολογικούς λόγους όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, το ιπποειδές που αναγνωρίζεται στο κεφάλαιο I 
µετακινείται µόνο στην επικράτεια ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
Unless the identification document is invalidated for movement purposes by virtue of a valid entry in 
Section III or a separate health certificate is issued for particular epidemiological reasons as 
mentioned below, the equine animal identified in Section I shall only be moved on the territory of a 
Member State of the European Union under the following conditions: 
Sauf si la validité du document d'identification est suspendue pour les mouvements par une mention 
portée à la section III ou si un certificat sanitaire distinct est délivré pour des raisons 
épidémiologiques particulières, telles que mentionnées ci-dessous, l'équidé identifié à la section I ne 
peut être déplacé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne qu'aux conditions 
suivantes: 
 
 
α) δεν πρόκειται για ζώο προοριζόµενο να θανατωθεί στα πλαίσια ενός εθνικού 
προγράµµατος εξάλειψης µιας µεταδοτικής ασθένειας·/ it is not intended for slaughter 
under a national eradication programme for a transmissible disease / il n'est pas destiné à l'abattage 
dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible; 
 
β) δεν προέρχεται από εκµετάλλευση που αποτελεί αντικείµενο µέτρων 
απαγόρευσης για υγειονοµικούς λόγους και δεν έχει έλθει σε επαφή µε τα ιπποειδή 
εκµετάλλευσης που αποτελούν αντικείµενο απαγόρευσης για υγειονοµικούς 
λόγους / it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has 
not been in contact with equidae on such a holding / il ne provient pas d'une exploitation faisant 
l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec 
des équidés d'une telle exploitation; 
 
γ) δεν προέρχεται από περιοχή που υπόκειται σε περιορισµούς για την πανώλη 
των ίππων / it does not come from an area subject to restrictions for African horse sickness / il ne 
provient pas d'une zone faisant l'objet de mesures de restriction en ce qui concerne la peste équine. 

 

  Ναι / όχι (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) 
Oui / non (barrer la mention inutile) 
Yes / no (delete as appropriate) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧI / Section ΧI  
 

Τύλοι (Κάστανα ή ονυχώµατα) 
Το περίγραµµα του κάθε τύλου πρέπει να σχεδιάζεται στο κατάλληλο πλαίσιο για όλα τα άλογα χωρίς σηµάνσεις και µε λιγότερες από τρεις σπείρες 

 
Chestnuts / Châtaignes 

The outline of each chestnut must be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls / Pour tous les chevaux ne présentant 
aucune marque et ayant moins de trois épis, le contour de chaque châtaigne doit être dessiné dans le carré correspondant 

 
 

∆εξί πρόσθιο άκρο 
Foreleg right/ antérieur droit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ∆εξιός µηρός 
Hindleg right/ postérieur droit 

   
Αριστερό πρόσθιο άκρο 

Foreleg left/ antérieur gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αριστερός µηρός 
Hindleg left/ postérieur gauche 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
“Συµπληρωµατικές απαιτήσεις για το έγγραφο αναγνώρισης ιπποειδούς” 

 
 

Το έγγραφο αναγνώρισης θα πρέπει:  
 
(1) να έχει τη µορφή τυπωµένου διαβατηρίου µε µέγεθος χαρτιού όχι µικρότερο του A5 (210 × 148 mm), 
 
(2) να έχει ξεχωριστό εξώφυλλο (εµπρός και πίσω) το οποίο παρέχει επαρκή προστασία, µπορεί να 
είναι ανάγλυφο µε το λογότυπο της εκδίδουσας αρχής, και µπορεί να έχει µια τσέπη στο πίσω 
εσωτερικό κάλυµµα για την εισαγωγή σελίδων που περιέχουν τα κεφάλαια IV έως XI, κατά περίπτωση, 
 
(3) να έχει τυπωµένα κατ’ ελάχιστο τα κεφάλαια Ι έως ΙΙΙ σε χαρτί µε ήλωση ώστε να µην αφαιρεθούν ή 
αντικατασταθούν δολίως σελίδες, 
 
(4) όπου χρησιµοποιούνται σειριακοί αριθµοί: 
(β) τα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ να είναι τυπωµένα σε σελίδες που φέρουν τον σειριακό αριθµό του 
εγγράφου αναγνώρισης και  
(β) ο σειριακός αριθµός διαβατηρίου (αριθµός διαβατηρίου) είναι δυνατό να είναι ταυτόσηµος µε τον 
αριθµό UELN του ιπποειδούς (15ψήφιος)· στην περίπτωση αυτή, σε εφαρµογή των άρθρων 18 και 19 
της παρούσης, ο αριθµός διαβατηρίου για τυχόν αντίγραφα εγγράφων αναγνώρισης ή έγγραφα 
αναγνώρισης αντικατάστασης, θα έχει τη µορφή «αριθµόςUELND00» (18ψήφιος) ή 
«αριθµόςUELNR00» (18ψήφιος), αντίστοιχα, όπου «00» ο αύξων, κατά περίπτωση, αριθµός έκδοσης, 
 
(5) τουλάχιστον κάθε σελίδα των κεφαλαίων Ι έως ΙΙΙ να φέρει αρίθµηση µε τη µορφή «αριθµός 
σελίδας/συνολικός αριθµός σελίδων», 
 
(6) το µέρος Α του κεφαλαίου Ι να είναι σφραγισµένο µε διαφανές φύλλο µετά την καταχώρηση των 
απαιτούµενων πληροφοριών, εκτός εάν το κεφάλαιο I του εγγράφου αναγνώρισης έχει τυπωθεί από 
την εκδίδουσα αρχή µε τρόπο που αποτρέπει τις τροποποιήσεις µετά την καταχώρηση των 
απαιτούµενων πληροφοριών, 
 
(7) Σε περίπτωση χρήσης της παρέκκλισης της παραγράφου 5 του άρθρου 9, οι φωτογραφίες του 
ιπποειδούς θα πρέπει: 
(α) να είναι πρόσφατες, 
(β) να είναι έγχρωµες, να έχουν διαστάσεις 5 x 7 cm ή 6 x 9 cm και να έχουν εµφανιστεί µε χηµικό 
τρόπο σε λευκό φωτογραφικό χαρτί και όχι σε κοινό χαρτί µε κοινούς εκτυπωτές (ink jet ή laser), 
(γ) να είναι καθαρές, ευδιάκριτες, να αποδίδουν τα φυσικά χρώµατα και να µην εµφανίζουν σκιάσεις 
στο σώµα του ιπποειδούς, 
(δ) να εµφανίζουν ολόκληρο τον επιµήκη άξονα του σώµατος του ιπποειδούς (ακρορρίνιο-ρίζα της 
ουράς) κάθετα στον φακό λήψης και σχεδόν καθ’ όλο το µήκος της οριζόντιας διάστασης της 
φωτογραφίας, 
(ε) να έχουν ληφθεί κατά τρόπο που να µην εµφανίζονται άλλα ζώα ή άνθρωποι, 
(στ) να τοποθετούνται οριζόντια στις αντίστοιχες θέσεις επικόλλησης του εγγράφου αναγνώρισης, 
  
(8) να έχει τυπωµένη στο έγγραφο τη γενική οδηγία που προβλέπεται στο µέρος 1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
“Αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς” 

Τόπος, Ηµεροµηνία 
Αρ. Πρωτοκόλλου:…….. 

   (συµπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ 
 

ΤΜΗΜΑ Ι 
Στοιχεία ιπποειδούς 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
Στοιχεία κατόχου 

          

Όνοµα:  Επώνυµο(3):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(4):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(5):  Τηλ (κιν.)(5):  Email(6):   
          

Στοιχεία διαµονής(7): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
Στοιχεία ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών)(8) 

          

Όνοµα:  Επώνυµο(3):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(4):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(5):  Τηλ (κιν.)(5):  Email(6):   
          

Στοιχεία διαµονής(7): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

 
          

Όνοµα:  Επώνυµο(3):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(4):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(5):  Τηλ (κιν.)(5):  Email(6):   
          

Στοιχεία διαµονής(7): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

 

Ηµεροµηνία: ……………………………………………………… 

 
Ο κάτοχος: (ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

Η παρούσα: 
(α) υποβάλλεται για την έκδοση εγγράφου αναγνώριση ιπποειδούς που δεν έχει αναγνωριστεί 
προηγουµένως από την ίδια ή άλλη εκδίδουσα αρχή της χώρας ή της αλλοδαπής, 
(β) συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν.1599/1986) του αιτούντος, µε την οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλουµένων στην παρούσα στοιχείων, 
(γ) συνοδεύεται από σχετικές εξουσιοδοτήσεις του(των) ιδιοκτήτη(τών) του ζώου, σε 
περίπτωση που αυτός(αυτοί) διαφέρει(ουν) από τον αιτούντα.  

 

…………………………………………………………… 
 

 

(1)(2) Συµπληρώνεται, αντίστοιχα, ο τόπος που διατηρείται το ιπποειδές κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του εγγράφου αναγνώρισης, (3) 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου καταχωρείται η επωνυµία, (4) Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου (διαγράφεται 
ανάλογα) σε περίπτωση που δεν έχει αποδοθεί ΑΦΜ, (5) Υποχρεωτικά ένα εκ των δύο, (6) Εάν είναι διαθέσιµη, (7) Σε περίπτωση 
νοµικού προσώπου, καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία της έδρας / Συµπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα σχετικά πεδία, εκτός εάν 
πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού ή νοµικό πρόσωπο µε έδρα στο εξωτερικό, οπότε συµπληρώνεται η ∆ιεύθυνση και η Χώρα., (8) Εάν 
οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι των δύο, επισυνάπτεται συµπληρωµατικό (για τους ιδιοκτήτες µόνο) έντυπο αίτησης  
 

  

Όνοµα ιπποειδούς:  Φύλλο:  Ηµεροµηνία γένησης (ηη/µµ/εεεε):   
       

Είδος:  Ίππος  Όνος  Ηµίονος  Άλλο (εξειδικεύστε): ……………………… 
       

Στοιχεία εκµετάλλευσης (στο εσωτερικό της χώρας)(1): Αριθ. καταχώρησης εκµε/σης:  ∆ηµοτική Ενότητα:   
       

∆ήµος:  Περιφερειακή Ενότητα:  Τ.Κ.:   
        

Στοιχεία διαµονής ιπποειδούς (στο εξωτερικό) (2): ∆ιεύθυνση:   
        

    Κωδικός εγκατάστασης (εάν υφίσταται):   
        

λογότυπο εκδίδουσας αρχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
“Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς” 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ 

 
 

Το έντυπο της παρούσας παρελήφθη την ….. / …. / ……….(ηη/µµ/ετος) από τον …………………………………….. 
(ονοµατεπώνυµο) που υπέβαλε την αριθ. …………………………. (στοιχεία πρωτοκόλλησης) αίτηση έκδοσης εγγράφου 
αναγνώρισης και πρέπει να επιστραφεί δεόντως συµπληρωµένη εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την ως άνω 
ηµεροµηνία (1). 
 

 
ΤΜΗΜΑ I 
Στοιχεία κτηνιάτρου που διενεργεί την ταυτοποίηση 

          

Όνοµα:  Επώνυµο:  Όνοµα πατρός:   
          

Αριθµός Μητρώου ΓΕΩΤΕΕ:  Α.Φ.Μ.:    
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.):  Τηλ (κιν.):     Email:   
          

Στοιχεία επαγγελµατικής έδρας: ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

  ∆ιεύθυνση:  Τ.Κ.:   
          

 
ΤΜΗΜΑ ΙI 
Μέτρα ανίχνευσης προηγούµενης ενεργούς σήµανσης 

          

Α. Εµφυτευµένος ποµποδέκτης: ΝΑΙ:  ΟΧΙ:   Κωδικός εµφυτευµένου ποµποδέκτη:   
          

  Εµφυτευµένος ποµποδέκτης µη συµβατός µε ISO 11784/11785: ΝΑΙ:  ΟΧΙ:   
          
      

 Εντόπιση εµφυτευµένου ποµποδέκτη(2): 

 

 

         

Β. Ενδείξεις αφαίρεσης εµφυτευµένου ποµποδέκτη: ΝΑΙ:  ΟΧΙ:  Αν ναι, περιγράψτε:  
       

 
 

          

Γ. Άλλη εναλλακτική σήµανση: ΟΧΙ:  ΝΑΙ:      
          

  Είδος εναλλακτικής σήµανσης(3):  Στοιχεία 
σήµανσης: 

  

          

 
ΤΜΗΜΑ III 
Περιγραφή του υπό ταυτοποίηση ιπποειδούς 

 
 
 
 

  

Όνοµα ιπποειδούς:   
       

Είδος:  Ίππος  Όνος  Ηµίονος  Άλλο (εξειδικεύστε): ………………………………………….. 
       

Φύλλο:   Ηλικία:   
       

Χρωµατισµός (4):   Λευκό   Ποικιλόχρουν µέλαν  
        

   Μέλαν   Ποικιλόχρουν ορφνό  
        

   Ξανθό (αλιτζές)   Ποικιλόχρουν ξανθό  
        

   Ορφνό (ανοιχτό, κοινό, βαθύ, ορφνοµέλαν)   Μέλαν ποικιλόχρουν  
        

   Ισαβέλλειο   Ορφνό ποικιλόχρουν  
        

   Φαιό (λευκόφαιο, φαιό κοινό, φαιό βαθύ, µυόχρουν)   Ξανθό ποικιλόχρουν  
        

   Ερυθρόφαιο (ανοιχτό, κοινό, βαθύ)   Άλλος (εξειδικεύστε:………………………………………..)  
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Φωτογραφική απεικόνιση ιπποειδούς (6): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ IV 
Στοιχεία διενεργούµενης ταυτοποίησης 

          

Α. Κωδικός εµφυτευθέντος ποµποδέκτη: 
 
 

 

          

 
Γραµµωτή απεικόνιση κωδικού εµφυτευθέντος 
ποµποδέκτη: 

 
Θ Ε Σ Η   Ε Π Ι Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

 

 

          

Β. Θέση εντόπισης εµφυτευθέντος ποµποδέκτη (7): 

 

 

         

Γ. Ηµεροµηνία εµφύτευσης ποµποδέκτη (ηη/µµ/εεεε):     
          

 

Βεβαιώνω την “ταυτοποίηση του ιπποειδούς” / την “ανίχνευση προηγούµενης ενεργούς σήµανσης (8) και τη συµπλήρωση των σχετικών πεδίων 
του εντύπου εγγράφου αναγνώρισης που προσκόµισε ο συνυπογράφων κάτοχος / ιδιοκτήτης του εν λόγω ιπποειδούς. Η παρούσα χορηγείται στον 
κάτοχο/ιδιοκτήτη προκειµένου να υποβληθεί στην αρµόδια εκδίδουσα αρχή. 

 
Ο κάτοχος του ιπποειδούς 

 (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή) 
 

……………………………… 

Ο διενεργήσας την “ταυτοποίηση” / “ανίχνευση προηγούµενης ενεργού σήµανσης” του ιπποειδούς κτηνίατρος 
(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή και σφραγίδα) 

 
…………………………………………………………………………………… 

(1) Συµπληρώνεται  από την εκδίδουσα αρχή, (2) Επισηµαίνεται µε την ένδειξη Τ η εντόπιση του εµφυτευµένου ποµποδέκτη στην αριστερή ή δεξιά 
πλευρά, (3) Καταχωρείται αντίστοιχα: ενώτιο, θερµο-κρυοπηξία, διάστιξη, (4) Επιλέγεται αντίστοιχα, µε την ένδειξη Χ, (5) Σκιαγραφούνται 
χρωµατικές πλάκες στην επιφάνεια του σώµατος και επισηµαίνονται µε την ένδειξη Χ οι κορυφές, (6) Προαιρετικά, αντί της συµπλήρωσης της 
σχηµατικής παράστασης- οι ίδιες φωτογραφίες προσκοµίζονται στην εκδίδουσα αρχή για επικόλληση στο διαβατήριο, (7) Επισηµαίνεται µε την 
ένδειξη Τ η εντόπιση του εµφυτευµένου ποµποδέκτη στην αριστερή ή δεξιά πλευρά, (8) Υπογραµµίζεται ανάλογα.

Σχηµατική παράσταση ιπποειδούς (5): 
 

 

 
 
 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
 
 

∆ΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ 

 
 
 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ 

Σφραγίδα κτηνιάτρου 
(διενεργούντος την ταυτοποίηση) 



 56 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
“Αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης ή καταχώρησης υφιστάµενου εγγράφου αναγνώρισης 

ιπποειδούς προέλευσης τρίτης χώρας” 
Τόπος, Ηµεροµηνία 

Αρ. Πρωτοκόλλου:…….. 
   (συµπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Ι 
Στοιχεία ιπποειδούς 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
Στοιχεία κατόχου 

          

Όνοµα:  Επώνυµο(2):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(3):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(4):  Τηλ (κιν.)(4):  Email(5):   
          

Στοιχεία διαµονής(6): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
Στοιχεία ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών)(7) 

          

Όνοµα:  Επώνυµο(2):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(3):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(4):  Τηλ (κιν.)(4):  Email(5):   
          

Στοιχεία διαµονής(6): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

 
          

Όνοµα:  Επώνυµο(2):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(3):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(4):  Τηλ (κιν.)(4):  Email(5):   
          

Στοιχεία διαµονής(6): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

 

Ηµεροµηνία: ……………………………………………………… 

 
Ο κάτοχος: (ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

Η παρούσα: 
 

1. υποβάλλεται για την έκδοση εγγράφου αναγνώρισης ή καταχώρησης υφιστάµενου εγγράφου 
αναγνώρισης ιπποειδούς προέλευσης τρίτης χώρας, 
 

2. συνοδεύεται από (α) τα υφιστάµενα έγγραφα αναγνώρισης εκδίδουσας αρχής τρίτης χώρας, 
(β) αντίγραφο του “κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου” για ζώντα ζώα (ΚΚΕΕ) που έχει 
εκδοθεί από τον ΣΥΚΕ εισόδου, βάσει του Καν. 282/2004 και της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, (γ) 
αντίγραφο του υγειονοµικού πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες κτηνιατρικές 
αρχές της τρίτης χώρας, (δ) υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν.1599/1986) του αιτούντος, µε την 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλουµένων στην παρούσα στοιχείων και (ε) σχετικές 
εξουσιοδοτήσεις του(των) ιδιοκτήτη(τών) του ζώου, σε περίπτωση που αυτός(αυτοί) 
διαφέρει(ουν) από τον αιτούντα. 

  

 

 
 
 

…………………………………………………………… 
 

(1)Συµπληρώνεται η εκµετάλλευση που διατηρείται το ιπποειδές κατά την ηµεροµηνία έκδοσης ή καταχώρησης του εγγράφου αναγνώρισης, (2) Σε 
περίπτωση νοµικού προσώπου καταχωρείται η επωνυµία, (3) Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου (διαγράφεται ανάλογα) σε 
περίπτωση που δεν έχει αποδοθεί ΑΦΜ, (4) Υποχρεωτικά ένα εκ των δύο, (5) Εάν είναι διαθέσιµη, (6) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, 
καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία της έδρας / Συµπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα σχετικά πεδία, εκτός εάν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού ή 
νοµικό πρόσωπο µε έδρα στο εξωτερικό, οπότε συµπληρώνεται η ∆ιεύθυνση και η Χώρα, (7) Εάν οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι των δύο, 
επισυνάπτεται συµπληρωµατικό (για τους ιδιοκτήτες µόνο) έντυπο αίτησης. 

  

Όνοµα ιπποειδούς:  Φύλλο:  Ηµεροµηνία γένησης (ηη/µµ/εεεε):   
       

Είδος:  Ίππος  Όνος  Ηµίονος  Άλλο (εξειδικεύστε): ……………………… 
       

Στοιχεία εκµετάλλευσης (1): Αριθ. καταχώρησης εκµε/σης:  ∆ηµοτική Ενότητα:   
       

∆ήµος:  Περιφερειακή Ενότητα:  Τ.Κ.:   
        

λογότυπο εκδίδουσας αρχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
“Προσωρινό έγγραφο” 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

[άρθρο 24, παράγραφος 1 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/262] 
 

Όνοµα χώρας Εκδίδουσα αρχή 

Όνοµα και διεύθυνση κατόχου/ιδιοκτήτη: 
 
 
 
 
 

Μοναδικός ισόβιος αριθµός: 

� � � - � � � - � � � � � � � � � 

Γραµµωτός κώδικας µοναδικού ισόβιου αριθµού (όπου υπάρχει) 
 
 
 

Όνοµα ζώου: 
 
 
Φύλο: 
 
 
 

Κωδικός ποµποδέκτη: 

 
� � � � � � � � � � � � � � � 
 

Χρώµα: 
 
 
Ηµεροµηνία γέννησης: 
 

Γραµµωτός κώδικας (προαιρετικό) 

Εναλλακτικές µέθοδοι επαλήθευσης της ταυτότητας (εφόσον υπάρχουν): 
 
 
Ηµεροµηνία και τόπος έκδοσης: 

 
……………………………… 

 

Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και ιδιότητα του υπογράφοντος: 
 

…………………………………………………………………….. 

Υπογραφή: 
 

…………………………………………………………… 

ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Επιτρέπονται µικρές αποκλίσεις από το παρόν υπόδειγµα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H 
“Αίτηση καταχώρησης υφιστάµενου εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς προέλευσης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης” 
Τόπος, Ηµεροµηνία 

Αρ. Πρωτοκόλλου:…….. 
   (συµπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Ι 
Στοιχεία ιπποειδούς 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
Στοιχεία κατόχου 

          

Όνοµα:  Επώνυµο(2):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(3):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(4):  Τηλ (κιν.)(4):  Email(5):   
          

Στοιχεία διαµονής(6): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
Στοιχεία ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών)(7) 

          

Όνοµα:  Επώνυµο(2):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(3):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(4):  Τηλ (κιν.)(4):  Email(5):   
          

Στοιχεία διαµονής(6): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

 
          

Όνοµα:  Επώνυµο(2):  Όνοµα πατρός:   
          

Ιθαγένεια:  Α.Φ.Μ.:  Α.∆.Τ. ή Α.∆.(3):   
          

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ (σταθ.)(4):  Τηλ (κιν.)(4):  Email(5):   
          

Στοιχεία διαµονής(6): ∆ηµοτική Ενότητα:  ∆ήµος:  Περ. Ενότητα:   
          

 ∆ιεύθυνση:  Χώρα:  Τ.Κ.:   
          

 

Ηµεροµηνία: ……………………………………………………… 

 
Ο κάτοχος: (ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

Η παρούσα: 
 
(α) υποβάλλεται για την καταχώρηση υφιστάµενου εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς 
προέλευσης Ευρωπαίκής Ένωσης,  
(β) συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν.1599/1986) του αιτούντος, µε την οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλουµένων στην παρούσα στοιχείων, 
(γ) συνοδεύεται από σχετικές εξουσιοδοτήσεις του(των) ιδιοκτήτη(τών) του ζώου, σε 
περίπτωση που αυτός(αυτοί) διαφέρει(ουν) από τον αιτούντα.   

 

 
 
 

…………………………………………………………… 
 

(1)Συµπληρώνεται η εκµετάλλευση που διατηρείται το ιπποειδές κατά την υποβολή της αίτησης, (2) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου καταχωρείται η 
επωνυµία, (3) Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου (διαγράφεται ανάλογα) σε περίπτωση που δεν έχει αποδοθεί ΑΦΜ, (4) 
Υποχρεωτικά ένα εκ των δύο, (5) Εάν είναι διαθέσιµη, (6) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία της έδρας / 
Συµπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα σχετικά πεδία, εκτός εάν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού ή νοµικό πρόσωπο µε έδρα στο εξωτερικό, οπότε 
συµπληρώνεται η ∆ιεύθυνση και η Χώρα, (7) Εάν οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι των δύο, επισυνάπτεται συµπληρωµατικό (για τους ιδιοκτήτες µόνο) 
έντυπο αίτησης. 

  

Όνοµα ιπποειδούς:  Φύλλο:  Ηµεροµηνία γένησης (ηη/µµ/εεεε):   
       

Είδος:  Ίππος  Όνος  Ηµίονος  Άλλο (εξειδικεύστε): ……………………… 
       

UELN ιπποειδούς: � � � - � � � - � � � � � � � � � Αριθµός διαβατηρίου:   
       

Στοιχεία εκµετάλλευσης (1): Αριθ. καταχώρησης εκµε/σης:  ∆ηµοτική Ενότητα:   
       

∆ήµος:  Περιφερειακή Ενότητα:  Τ.Κ.:   
        

λογότυπο εκδίδουσας αρχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 
“Βεβαίωση σφαγής ιπποειδούς και καταστροφής εγγράφου αναγνώρισης” 

 

 
Τόπος, Ηµεροµηνία 

Αρ. Πρωτοκόλλου:…….. 

 
[Στοιχεία αρµόδιας περιφερειακής  
κτηνιατρικής αρχής] 

Προς: Αρµόδια εκδίδουσα αρχή(1) ή σηµείο επαφής(2) 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΦΑΓΗΣ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
Attestation on the destruction of an equidae identification document according to article 34 (1)(c)(i) of 

Regulation (EU) 2015/262 
 
 

Βεβαιώνεται η σφαγή του ιπποειδούς και η καταστροφή του εγγράφου αναγνώρισης µε τα ακόλουθα 
στοιχεία / The undersigned, hereby attest the slaughter of the equidae animal and the destruction of the identification 
document under the following details: 

 
 

 
 

στο σφαγείο µε κωδικό έγκρισης / in the slaughterhouse with approval number ………………………………., την 
/ on …………………….[ηη/µµ/εεεε / dd/mm/yyyy]. 
 
Με τη σφαγή του ζώου, ο ποµποδέκτης / On the slaughter of the animal, the transponder:   

-ανακτήθηκε και καταστράφηκε / was recovered and destroyed  -διατέθηκε επιτόπια / was disposed in situ  
 
 

Ο επίσηµος κτηνίατρος / The official veterinarian 
 

……………………………………………………………….. 
Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία), υπογραφή και σφραγίδα του επίσηµου κτηνιάτρου 

Name (in capital letters), signature and stamp of the official veterinarian 

 
 
(1) Αναγράφεται η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται είτε στο σηµείο 11 του µέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης ή στο 
µέρος Γ του εν λόγω κεφαλαίου. 
(2) Σε περίπτωση  
 

       

Εκδίδουσα αρχή/ issuing body(1): 
  

       

UELN ιπποειδούς/ UELN: � � � - � � � - � � � � � � � � �  
       

Αριθµός διαβατηρίου / No of identification document: 
  

       

Κωδικός ποµποδέκτη (εφόσον υπάρχει)/  
Transponder code (where available): �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

 

        

Ηµεροµηνία καταστροφής εγγράφου αναγνώρισης / Date of ID destruction:   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
“Γνωστοποίηση θανάτου ιπποειδούς” 

 
 
 

Προς: ………………………………………………. [Στοιχεία αρµόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής] 

 
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΠΠΟΕΙ∆ΟΥΣ 
 
 

Σήµερα, την ……………………… [ηη/µµ/εεεε], ο κάτωθι υπογεγραµµένος, κάτοχος του ιπποειδούς µε τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
 

 
 
σε εφαρµογή του άρθρου 34 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/262 και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 
του Π∆ 211/2006 (ΦΕΚ Α’211), 
 

- σας γνωστοποιώ τον θάνατο του ιπποειδούς, την ……………………………………… [ηη/µµ/εεεε], 

  
- δηλώνω ότι έλαβα τα ακόλουθα µέτρα για την προστασία του ποµποδέκτη από µεταγενέστερη παράνοµη χρήση 

µετά τον θάνατο του ιπποειδούς: ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- δηλώνω ότι γνωρίζω την υποχρέωσή µου να επιστρέψω το έγγραφο αναγνώρισης του ιπποειδούς στην αρµόδια 
εκδίδουσα αρχή προκειµένου να ακυρωθεί. 
 

Ο κάτοχος 
 

…………………………….. 
Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) και υπογραφή  

  
 
 
 
 
Βεβαιώνεται η προσκόµιση του παρόντος στην …………………………… [Στοιχεία αρµόδιας περιφερειακής 

κτηνιατρικής αρχής], την ………………. [ηη/µµ/εεεε], µε αριθµό πρωτοκόλλου …………………………………….. 
(σφραγίδα υπηρεσίας) 

       

UELN ιπποειδούς: � � � - � � � - � � � � � � � � �  

       

Αριθµός διαβατηρίου:   

       

Κωδικός ποµποδέκτη (εφόσον υπάρχει) : � � � � � � � � � � � � � � � 
 

        


