
 

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: 
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 
την έκδοση 
εγγράφου 

αναγνώρισης 

Άρθρο 13 Παράβαση 5.000 

2. 
Εµφύτευση ποµποδέκτη σε µη 
ενδεδειγµένο σηµείο του ιπποειδούς 

Ο διενεργών 
τη σήµανση 

Άρθρο 13 Παράβαση 500 

3. 
Συµπλήρωση και υπογραφή 
βεβαίωσης ταυτοποίησης από µη 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

Ο διενεργών 
τη σήµανση Άρθρο 13 Παράβαση 5.000 

4. 
∆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 Κάτοχος ή Άρθρα 6 και Παράβαση 2.000 ανά 



αναγνώρισης για συγκεκριµένο 
εγγεγραµµένο ιπποειδές 

ιδιοκτήτης (1)  12 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 

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 

Κάτοχος και 
ιδιοκτήτης (2) 

Άρθρο 23 Παράβαση 1.500 



πληροφορίες της βάσης δεδοµένων  
του άρθρου 14 

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 
(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.  
 
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. 

 

 


