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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών  

 

Σχετ: 1) Η υπ.’ αρ. 1824/332840/24.11.2021 (ΦΕΚ Β΄ 5718) υπουργική απόφαση 

ΥΑ 1824/332840/24.11.2021 (ΦΕΚ Β΄ 5718) 

2) Η με αρ. πρωτ. 548/360327/13-12-2021 εγκύκλιος (1
η
) 

  'Εγγραφο υπ’ αριθ. 548/360327/ 13.12.2021 

3) Η με αρ. πρωτ. 295/170935/21-06-2022 εγκύκλιος (2
η
) 

'Εγγραφο υπ’ αριθ. 295/170935/ 21.06.2022 

 

 

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το εθνικό 

ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών και συμπληρωματικά προς τα 

διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω σχετ. 2 και 3, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

α) Όσον αφορά τις ενεργές εκμεταλλεύσεις ωοτόκων ορνίθων, τα εκκολαπτήρια και τα 

αναθρεπτήρια, έχει παρέλθει το μεταβατικό διάστημα για την εγγραφή ή επικαιροποίηση των στοιχείων 

τους, κατά περίπτωση, στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών. Στους 

ιδιοκτήτες μονάδων των εν λόγω κατηγοριών που δε συμμορφώνονται θα επιβάλλεται, εφεξής, διοικητικό 

πρόστιμο περί μη εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4235/2014 (άρθρο 23, παράγραφος δ – τομέας υγείας των ζώων, σημείο 3). 

Παράλληλα, η υπηρεσία μας θα προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων και σε διαγραφή από το σύστημα 

Traces των μονάδων αυτών.  

 β) Δεδομένης της λήξης της μεταβατικής περιόδου για την επικαιροποίηση των στοιχείων των 

εκτροφών ωοτόκων ορνίθων που είχαν λάβει στο παρελθόν έγκριση και κωδικό αριθμό βάσει του π.δ. 

216/2003, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούνται να ταυτοποιήσουν τις εκμεταλλεύσεις που έχουν διακόψει 

μόνιμα τη λειτουργία τους και να προχωρήσουν σε καταχώριση ημερομηνίας οριστικής διακοπής  σε 

όσες έχουν μεταπέσει στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο από την παλιά βάση, κατόπιν ανάκλησης της σχετικής 

έγκρισης και του κωδικού αριθμού. Εάν δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση στο ηλεκτρονικό σύστημα όλων 

των προαπαιτούμενων πεδίων που επιτρέπουν την καταχώριση ημερομηνίας οριστικής διακοπής,  θα 

αποστέλλεται σχετικό αίτημα στην υπηρεσία μας αναφέροντας τουλάχιστον το ΑΦΜ, το 

ονοματεπώνυμο/επωνυμία και το πατρώνυμο (φυσικά πρόσωπα) του ιδιοκτήτη, ενώ ταυτόχρονα θα 

επισυνάπτεται η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης και του κωδικού αριθμού. Εφόσον δεν είναι 
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διαθέσιμες ούτε οι ανωτέρω ελάχιστες πληροφορίες, η εκμετάλλευση θα διαγράφεται ολοκληρωτικά από 

το σύστημα και ο κωδικός θα δύναται να επαναχορηγηθεί.  

 γ) Η διάρκεια τυχόν προσωρινής διακοπής της δραστηριότητας μιας εκμετάλλευσης δεν μπορεί να 

ξεπερνάει το ένα έτος. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, θα πρέπει να καταχωρίζεται η οριστική 

διακοπή της στο ηλεκτρονικό σύστημα.  

 δ) Ως λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις, για τις οποίες δύναται να εγγράφεται στο μητρώο η μέγιστη 

πραγματική δυναμικότητα που πληροί τις απαιτήσεις περί ευζωίας ακόμα και αν αυτή υπερβαίνει την 

αδειοδοτημένη (βλ. σχετ. 2 και 3), νοούνται οι εκμεταλλεύσεις εκείνες που βρίσκονταν σε λειτουργία την 

ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω σχετ. 1 απόφασης, δηλαδή στις 10 Δεκεμβρίου 2021. 

 ε) Δεν πρέπει να παραλείπεται η συμπλήρωση των στοιχείων των θαλάμων στο ηλεκτρονικό 

μητρώο, όπως έχει ήδη τονιστεί από την υπηρεσία μας, ειδάλλως η εγγραφή της εκμετάλλευσης θεωρείται 

ελλιπής. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές πρέπει άμεσα να ελέγξουν το μητρώο και να 

διορθώσουν τυχόν τέτοιες εγγραφές. 

 στ) Όταν τιμολόγια, ζυγολόγια ή λοιπά έγγραφα που τεκμηριώνουν την πυκνότητα εκτροφής στις 

λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων δεν είναι διαθέσιμα ή αποδεικνύουν υπέρβαση 

της επιτρεπόμενης δυναμικότητας βάσει των διατάξεων περί προστασίας των ζώων, ο ιδιοκτήτης θα 

δηλώνει υπεύθυνα και θα περιγράφει την λεπτομερή παραγωγική διαδικασία που θα ακολουθείται, 

συμπεριλαμβανομένων των αραιώσεων [αριθμός πουλιών και εκτιμώμενο βάρος κατά την είσοδο, αριθμός 

πουλιών και εκτιμώμενο βάρος κατά την αραίωση (πρώτη, δεύτερη τρίτη κλπ. ανάλογα με τον αριθμό και 

το βάρος), χρονικό στάδιο αραίωσης (πρώτης, δεύτερης, τρίτης κλπ), αριθμός πουλιών και εκτιμώμενο 

βάρος κατά τη σφαγή, ύψος εκτιμώμενης θνησιμότητας στα διάφορα χρονικά στάδια της εκτροφής κ.λπ]. 

Με τον τρόπο αυτό θα υπολογίζεται η πυκνότητα εκτροφής σε όλα τα στάδια και θα καταχωρίζεται στο 

ηλεκτρονικό μητρώο η μέγιστη πραγματική δυναμικότητα που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται σχετικό παράδειγμα σχεδίου 

παραγωγικής διαδικασίας εκτροφής ορνιθίων κρεοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των αραιώσεων. 

 ζ) Προκειμένου να υπολογιστεί η ωφέλιμη επιφάνεια του θαλάμου,  πρέπει οπωσδήποτε να 

προσκομίζεται κάτοψη με τις διαστάσεις του και σχεδιάγραμμα ή τουλάχιστον μέγεθος και αριθμός των 

στοιχείων του εξοπλισμού (ποτίστρες, ταΐστρες κλπ), του οποίου το συνολικό εμβαδό πρέπει να μπορεί να 

υπολογιστεί, προκειμένου να αφαιρεθεί από το εμβαδό του θαλάμου. Τα ανωτέρω ισχύουν εξίσου και για 

τυχόν εξοπλισμό που απομακρύνεται και επανατοποθετείται κατά διαστήματα (π.χ. ανυψούμενες ταΐστρες).  

  

 

 

 

 

 

 

        

                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ   

      ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

 

     Θωμάς  Αλεξανδρόπουλος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Δ/νσεις Αγρ. Οικ. -Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων - ΄Εδρες τους 

 

2. Δ/νσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών -΄Εδρες τους 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1.  Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά 

2.  Γραφείο Υφυπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σ. Κεδίκογλου 

3.  Γραφείο Γενικής Γραμ/τέως Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χ. Καλογήρου 

4.  Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής,  Γραφείο Προϊσταμένου - στο Υπουργείο 

5.  Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γραφείο Προϊσταμένης - στο Υπουργείο 

6.  Διεύθυνση Υγείας των Ζώων – Τμήματα Α και Γ - στο Υπουργείο 

7.  Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας – στο Υπουργείο 

8.  Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτην/κών Εφαρμογών –στο Υπουργείο  

9.  Δ/νση  Συστημάτων Εκτροφής Ζώων – Τμήμα Πτηνοτροφίας, Χοιροτροφίας, Κονικλοτροφίας και Γουνοφόρων- 

στο Υπουργείο 

10.  Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας – στο Υπουργείο 

11. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - στο Υπουργείο 

12. Δ/νση  Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων - στο Υπουργείο 

13. Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων – Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων-

στο Υπουργείο 

14.  ΥΠΕΚΑ-Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, Χαλκοκονδύλη 31 Αθήνα 

15.  Ένωση Πτηνοτρόφων Μακεδονίας – Ειρήνης 33,  ΤΚ 60100 Κατερίνη  

16.  Π.Ε.Ο.Π.Π. – Θέση Αλωνάκι Βατώντα, ΤΚ 34600 Β.Ι.Π.Ε. Νέας Αρτάκης 

17.  Ένωση Αυγοπαραγωγών Ελλάδος – Βασιλίσσης Σοφίας 37, ΤΚ 10675 Αθήνα  

18.  Ε.Π.ΚΕ.Ν.Ε – Θέση Αλωνάκι Βατώντα, ΤΚ 34600 Β.Ι.Π.Ε. Νέας Αρτάκης 

19.  Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μεγάρων – 43
ο
 χλμ Π.Ε.Ο.Α.Κ., ΤΚ 19100 Μέγαρα 

20.  Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας – Αγ. Σάββα 2 Αθήνα 

21.  Ένωση Πτηνοτρόφων Δυτικής Ελλάδας – Άγιος Δημήτριος Πέτα, Τ.Κ. 47100 Άρτα 

22. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, ΤΚ 11145 Αθήνα 

23. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αυγού & Προϊόντων Αυγού (ΕΔΟΑΠΑ) 
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