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ΘΕΜΑ:  Επιστολή σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο για τα ιπποειδή 
ΣΧΕΤ: 1) Η αρ. πρωτ. 1018/15-10-2017 επιστολή σας. 
 2) Το από 18-5-2018 µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας. 
            

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής µε το θέµα επιστολής σας, θα θέλαµε να 
σας ενηµερώσουµε για τα εξής: 

 
Το νοµικό πλαίσιο αναφορικά µε την προστασία των ιπποειδών έχει ως εξής: 

1)  Νόµος 1197/81 (Α΄240) «Περί προστασίας των ζώων» 
2) Οι διατάξεις του Νόµου 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη 
χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό» (Α’ 15), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, οι οποίες αφορούν στην κακοποίηση όλων των ειδών ζώων 

3) Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου «για την προστασία των 
ζώων κατά τη µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1255/97» 

4) Οι κατευθυντήριες γραµµές για την ευζωία των ιπποειδών εργασίας του 
Παγκόσµιου Οργανισµού για την Υγεία των Ζώων οι οποίες είναι διαθέσιµες 
στην ιστοσελίδα: 
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_working_e
quids.htm 

Το νοµικό πλαίσιο αναφορικά µε την υγεία των ιπποειδών αποτελεί αρµοδιότητα της 
∆/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής. 
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Η Υπηρεσία µας έχει εκδώσει το αρ. πρωτ.1837/108300/2.8.2018 έγγραφο, το οποίο 
προς τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες της Χώρας και την Ελληνική 
Αστυνοµία, το οποίο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr και στη  
διαδροµή: Αγρότης-Κτηνοτρόφος – Κτηνοτροφία- Ίπποι 
αναφορικά µε την προστασία των ιπποειδών εργασίας συµπεριλαµβανοµένων των 
ιπποειδών που χρησιµοποιούνται σε τουριστικές περιοχές. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ1β/2000 Υγειονοµική 
διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων» (Β’ 343) αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, τα ιπποστάσια 
χαρακτηρίζονται ως πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αναφέρεται ότι «Τα 
ιπποστάσια ανάλογα µε την κατηγορία των σταυλισµένων σε αυτά µονόπλων ζώων 
διακρίνονται σε: α) Ιπποστάσια αναπαραγωγής (ιπποφορβεία), β) Ιπποστάσια 
δροµώνων ίππων (ιπποδρόµου), γ) Ιπποστάσια ίππων αθλήσεως ή ιππασίας δ) 
Ιπποστάσια µονόπλων ζώων εργασίας», ενώ υπάρχει ξεχωριστή διάταξη για τα 
οικόσιτα ζώα. ∆εν αναφέρεται καµία κατηγορία «ιπποειδών συντροφιάς».  
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