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Τα σκυλιά ποτέ δεν με δαγκώνουν. Μόνο 
οι άνθρωποι.

Μαίριλυν Μονρόε, 1926-1962, Αμερικανίδα ηθοποιός

Τα λεφτά θα σου αγοράσουν έναν σκύλο, 
αλλά όχι το κούνημα της ουράς του.

Josh Billings, 1818-1885, Αμερικανός χιουμορίστας

Δεν υπάρχει καλύτερος ψυχοθεραπευτής 
στον κόσμο από ένα κουτάβι που γλείφει 
το πρόσωπό σου.

Bernard Williams, 1929-2003, Βρετανός φιλόσοφος

Οι σκύλοι είναι η επαφή μας με τον πα-
ράδεισο. Δεν ξέρουν ούτε κακία ούτε 
φθόνο ούτε δυσφορία.

Μίλαν Κούντερα, 1929-, Τσέχος συγγραφέας



1. Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και 
την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους είναι η Γενική 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αρμόδιες Αρχές Διαχείρι-
σης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγρα-
φής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους 
ορίζονται: α. η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης 
Φαρμάκων και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και β. η Διεύθυνση Πληροφορικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κα-
νόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος 
της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συ-
ντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται οι Διευ-
θύνσεις Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περι-
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων 
και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γε-
ωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου.

3. Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και 
της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδι-
οκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση 
ορίζεται ο κτηνίατρος, που πιστοποιείται με τη νό-
μιμη διαδικασία, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του 
παρόντος νόμου.

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι Αρμό-
διες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρο-
νικής

Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των 
ιδιοκτητών τους του άρθρου 2 του παρόντος νόμου 
έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων 
και Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) την εισήγηση για την έκδοση των υπουργικών 
αποφάσεων, που προβλέπονται στο νόμο αυτόν,

β) την έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των ζώων 
συντροφιάς και για κάθε θέμα, που αφορά στα ζώα 
συντροφιάς,

γ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων: αα) τον έλεγχο της λειτουργίας της ηλεκτρονι-
κής βάσης δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται 
τα στοιχεία σήμανσης των ζώων συντροφιάς και 
των ιδιοκτητών τους, ββ) τον εμπλουτισμό με τις 
απαραίτητες πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλε-
κτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς 
και των ιδιοκτητών τους και τη διαρκή αναβάθμισή 
της και γγ) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους 
κτηνιάτρους, που πιστοποιούνται με τη νόμιμη δι-
αδικασία.

Β. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α. Την παροχή της απαραίτητης μηχανογραφικής 
υποδομής (κεντρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δί-
κτυο κ.λπ.) για τη λειτουργία της κεντρικής διαδικτυ-
ακής ηλεκτρονικής βάσης, στην οποία καταχωρίζο-
νται τα στοιχεία σήμανσης των ζώων συντροφιάς και 
των ιδιοκτητών τους, καθώς και την προμήθεια των 
ανιχνευτών ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης, που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

β. Την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας, την τε-
χνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία 
της μηχανογραφικής υποδομής, που υποστηρίζει το 
σύστημα.

γ. Την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, 
ώστε τα στοιχεία, που καταχωρίζονται στη βάση δε-
δομένων, να είναι διαθέσιμα για έλεγχο για τρία (3) 
τουλάχιστον χρόνια.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι Αρμό-
διες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου του συστήμα-
τος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων 
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2 
παράγραφος 2, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και 1. Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και 

Ανάπτυξης και Τροφίμων:Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Άρθρο 2 - Νόμος 4039/2012

 Αρμόδιες Αρχές

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι Αρμό-1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι Αρμό-

χνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία 
της μηχανογραφικής υποδομής, που υποστηρίζει το 

Άρθρο 3 - Νόμος 4039/2012 
 Αρμοδιότητες

Δεσποζόμενα και Αδέσποτα ζώα συντροφιάς | Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 1



α. Τη συνεργασία με το Φορέα Εκτέλεσης της σήμαν-
σης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς για 
το συντονισμό των ενεργειών τους και την παροχή 
τεχνικών οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη για 
την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς.

β. Τον έλεγχο και την εποπτεία του Φορέα Εκτέλε-
σης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων 
συντροφιάς.

3. Οι Φορείς Εκτέλεσης της σήμανσης και της κατα-
γραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών 
τους, του άρθρου 2 παράγραφος 3, έχουν τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

α. Τη διενέργεια της σήμανσης των ζώων συντρο-
φιάς με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων 
ηλεκτρονικής σήμανσης και την καταχώριση των 
στοιχείων σήμανσης των ζώων συντροφιάς και των 
ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση 
και τη διαρκή ενημέρωσή της.

β. Τη μέριμνα για την ενημέρωση με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο των ιδιοκτητών και κατόχων ζώων 
συντροφιάς για τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά 
στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των 
ζώων συντροφιάς και στις απαιτήσεις του παρόντος 
νόμου για την ηλεκτρονική σήμανση και την κατα-
γραφή των ζώων συντροφιάς.

γ. Την έκδοση σύμφωνου με τα παράρτηματα 2 και 
3 βιβλιαρίου υγείας κατά τη σήμανση του ζώου συ-
ντροφιάς ή διαβατηρίου, σε περίπτωση που το ζώο 
θα μεταφερθεί στο εξωτερικό, καθώς και την κατα-
γραφή σε αυτά, ατελώς, της οποιασδήποτε αλλαγής 
ιδιοκτήτη κατά την κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή 
κατά τον εμβολιασμό του.

1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται 
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και κα-
ταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών 

τους. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρί-
ζονται από τους κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποι-
ηθεί, τα στοιχεία, που αφορούν στην αναγνώριση 
των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (όπως φύλο, 
χρώμα, ράτσα, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιο-
κτήτη, θάνατος) και τα στοιχεία αναγνώρισης του 
ιδιοκτήτη τους (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή 
ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή 
ασφαλιστικό βιβλιάριο), καθώς και τηρούνται απα-
ρεγκλίτως οι διατάξεις «περί προσωπικών δεδομέ-
νων». Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματο-
ποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη 
Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη χορήγηση στον 
αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στη Δια-
δικτυακή Ηλεκτρονική Βάση. Εξαιρούνται από την 
πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη Διαδικτυ-
ακή Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι, υπήκοοι κρα-
τών - μελών της ΕΕ, που παρέχουν προσωρινά και 
περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με το π.δ. 38/ 2010 (Α΄ 78). Η πι-
στοποίηση των κτηνιάτρων των Διευθύνσεων Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων της χώρας είναι υποχρεωτική. Στη 
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση εισάγονται λογικοί 
παράμετροι συσχέτισης του αριθμού των ζώων ανά 
ιδιοκτήτη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευζωία 
των ζώων και η τήρηση των βασικών υγειονομικών 
κανόνων.

2. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και 
καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων 
συντροφιάς εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική 
σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς.

3. α. Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υπο-
χρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που 
χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων. Η δαπά-
νη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζό-
μενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους 
και των αδέσποτων τον οικείο Δήμο ή το φιλοζωικό 
σωματείο ή την ένωση, που μπορούν να προμηθεύ-
ονται το ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης απευθείας 
από το εμπόριο.

Στην περίπτωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 
(ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο 
του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οι-

χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων. Η δαπά-
νη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζό-Άρθρο 4 - Νόμος 4039/2012  

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση 
σήμανσης και καταγραφής των ζώων 
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους

 - Σήμανση, βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο
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κογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοι-
ας), οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς επιβαρύνο-
νται με το κόστος μόνο του ηλεκτρονικού μέσου σή-
μανσης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προσφέρονται 
αζημίως όταν η σήμανση του ζώου πραγματοποιεί-
ται στα κτηνιατρεία ή στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους, των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και 
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμαν-
σης ή την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου 
ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 
υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο, που 
έχει πιστοποιηθεί, την αστυνομική του ταυτότητα ή 
το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προ-
κειμένου να επαληθευτούν τα ατομικά του στοιχεία 
και να αντιστοιχηθεί ο μοναδικός κωδικός σήμανσης 
του ζώου συντροφιάς με τα ατομικά στοιχεία του 
ιδιοκτήτη του. Ο διενεργών τη σήμανση πιστοποι-
ημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη 
του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και 
καταγραφής, με βάση το υπόδειγμα του Παραρτή-
ματος 1, με τον αριθμό σήμανσης του ζώου, τα χα-
ρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, ράτσα) και τα στοι-
χεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή 
άλλου ισοδύναμου εγγράφου).

β. Ο Ο.Τ.Α., προκειμένου να διασφαλίσει τη βιω-
σιμότητα και λειτουργία των υποδομών του, που 
σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσπο-
ζόμενων ζώων, δύναται να επιβάλει, μετά από από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανταποδοτικό 
τέλος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 
τριών (3) ευρώ, ανά σημαινόμενο ζώο. Το προανα-
φερθέν τέλος εισπράττεται και εντός τριάντα (30) 
ημερών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., από τον κτη-
νίατρο που διενεργεί την πράξη της σήμανσης και 
καταγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή Βάση Δε-
δομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

4. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντρο-
φιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην 
αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου 
συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής 
πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή 
αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, 

σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας 
HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή 
ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και 
καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση 
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς 
και των ιδιοκτητών τους. Οι διαθέτες του ηλεκτρο-
νικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώ-
λησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική 
αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις 
παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην 
ελληνική γλώσσα.

5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή και η έκ-
δοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφω-
να με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 2 και 3, 
πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν 
πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό 
επάγγελμα στην Ελλάδα. Βιβλιάριο υγείας δεν απαι-
τείται, εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο.

Στην περίπτωση που η σήμανση των δεσποζόμενων 
ζώων συντροφιάς πραγματοποιείται σε κτηνιατρείο 
ή διαμορφωμένο χώρο που ανήκει σε Ο.Τ.Α. ή σύ-
μπραξη Ο.Τ.Α., ο ιδιοκτήτης του ζώου εκτός από το 
κόστος του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης μπορεί 
να επιβαρύνεται και με πρόσθετο κόστος για την 
παροχή των υπηρεσιών της σήμανσης, το οποίο 
είναι δυνατόν να επιβάλλεται, όταν καθοριστεί με 
απόφαση του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α..

6. Οι κτηνίατροι, που πραγματοποιούν την ηλεκτρο-
νική σήμανση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, 
υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των 
μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης και να χρησιμο-
ποιούν τα μέσα, που πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 4. Σε περίπτωση καταγγελίας για τη 
διάθεση ή τη χρησιμοποίηση μέσων ηλεκτρονικής 
σήμανσης, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της πα-
ραγράφου 4, τα πρόσωπα, που διαθέτουν ή χρησι-
μοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη 
αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή τους με 
την παράγραφο 4, στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και 
εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 2.

7. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται 
να ενημερώνει τον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιη-
θεί, για τη μεταβολή των στοιχείων, που έχουν κατα-
χωριστεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε τον 
ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύ-
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ναμου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, που έχει 
δηλώσει στο όνομά του (όπως θάνατος, παράδοση 
σε άλλον ιδιοκτήτη), το αργότερο εντός 15 ημερών 
από τη μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται 
οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βά-
σης. Της προθεσμίας αυτής εξαιρείται η απώλεια, 
η οποία δηλώνεται εντός 5 ημερών, σύμφωνα με 
την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε κάθε 
περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η 
σχετική επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο δι-
αβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά 
την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον 
εμβολιασμό του, προκειμένου να ενημερώνεται και 
η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.

8. Η συμπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου 
υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς 
πραγματοποιείται χειρόγραφα ή και μέσω της εφαρ-
μογής της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Ο μο-
ναδικός κωδικός της Ηλεκτρονικής Σήμανσης του 
ζώου συντροφιάς εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας 
ή στο διαβατήριο του ζώου χειρόγραφα ή με την ετι-
κέτα ταυτοποίησης.

9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμε-
νων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σή-
μανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του δια-
βατηρίου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου η Ελληνική Αστυνομία, η Δασική Υπηρεσία, 
τα Τελωνεία, οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού 
Ελέγχου (ΣΥΚΕ), το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτο-
φυλακή και η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλό-
γων, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, 
η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έως έναν 
ανιχνευτή ανά φορέα.

10. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη δημο-
σίευση του παρόντος νόμου, ο Πανελλήνιος Κτηνι-
ατρικός Σύλλογος υποχρεούται να παραδώσει σε 
ηλεκτρονική μορφή, συμβατή με τη Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και 
των κωδικών σήμανσης των ζώων συντροφιάς, που 
έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε 
αυτόν της τήρησης Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
νόμου, διατηρώντας πρόσβαση στην προαναφερ-
θείσα βάση με κωδικό πρόσβασης. Επίσης, κωδικός 
πρόσβασης παρέχεται και στους Ο.Τ.Α., προκειμέ-
νου να έχουν τον έλεγχο δεσποζόμενων και αδέσπο-

των ζώων, στα διοικητικά τους όρια.

11. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και 
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτη-
τών τους αρχίζει να λειτουργεί ένα μήνα μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας 
της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης, ειδικότερα 
τα θέματα, που αφορούν στη διαδικασία πιστοποί-
ησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους φο-
ρείς εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής των 
ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Δι-
αδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία της 
βάσης.

1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 
υποχρεούται:

α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή 
του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου 
υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής 
του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών 
από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την 
εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε 
εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλι-
κή κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιά-
τρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού 
εμβολιασμού του,

β) να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια 
του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί 
στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και 
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτη-
τών τους,

γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να 
μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία 
αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιά-
ριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να 
μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και 
κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο 

Άρθρο 5 - Νόμος 4039/2012 
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών 

δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς
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φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επι-
τρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, 
χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και 
η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απα-
ραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης,

δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, 
εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό 
και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλ-
λαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του. 
Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα Πα-
ραρτήματα 2 και 3,

ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτω-
ση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, 
πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή 
του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει 
από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μετα-
βολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των 
ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως 
προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,

στ) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περι-
βάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν 
πρόκειται για σκύλο βοήθειας,

ζ) να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επι-
θυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν 
μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες,

η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί 
αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστο-
ποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.

2. Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από 
το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.. Για τα αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύ-
νει τον οικείο Δήμο.

3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) μεριμνά για να 
γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό, β) 
οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 
μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο 
της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων 
ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους, γ) για την 
αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρ-

κεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο 
και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η 
ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε 
συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.

4. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρ-
κεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή 
του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει 
την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το 
βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του. 
Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της προ-
ηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους σκύ-
λους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλα-
ξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους 
σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της 
φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευ-
σης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.

5. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του 
οποίου ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, 
δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α’ 
της παραγράφου 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγρα-
φα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθμός της 
σήμανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο 
του ζώου συντροφιάς, μέχρι να σημανθεί το συγκε-
κριμένο ζώο. Τα μέσα μεταφοράς, που χρησιμοποι-
ούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλ-
ληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να 
ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.

6. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη δια-
δικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι-
σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε-
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού 
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, 
Γενικών Διευθυντών και θέσεων προσωπικού, στο 
Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης 
Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200) σε 
ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές επιτρέπεται να 
καθορίζονται περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύ-
λων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών 
ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους και προϋπο-
θέσεις, που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη δημοσί-
ευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η δημοσίευση 
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αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθε-
σία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, 
τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται 
ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσής τους.

8. α. Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα ζώα 
συντροφιάς, που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση. 
Τα στοιχεία σήμανσης των εισαγόμενων ζώων (κω-
δικός σήμανσης και όνομα εισαγωγέα), από χώρες 
εκτός Ε.Ε. καταγράφονται στα σημεία εισόδου στην 
Ελλάδα και ενημερώνεται απευθείας η ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

β. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονι-
κής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντρο-
φιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατά-
λειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο 
(με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού).

1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συ-
ντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που 
αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επι-
τρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντρο-
φιάς σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι 
αυτά: α) διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδι-
οκτήτη τους ή τον κάτοχό τους, β) δεν παραμένουν 
μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του 
διαμερίσματος, γ) η παραμονή στα διαμερίσματα 
πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρη-
σης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών δια-
τάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής 
ησυχίας και δ) έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν 
σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.

Δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων 
συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγού-
μενου εδαφίου. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να 
περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων, που επι-
τρέπονται, στα δύο (2) ζώα ανά διαμέρισμα.

2. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που 
έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως και φέ-
ρουν βιβλιάριο υγείας, στις μονοκατοικίες με την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μετα-
χείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύ-
ουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές 
διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων 
συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκα-
τοικίας. Επιτρέπεται όμως στην πυλωτή, στην τα-
ράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον 
υφίσταται η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης των ιδιοκτητών.

4. Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν 
μόνο για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συ-
ντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι όροι της παρα-
γράφου 2.

1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την πε-
ρισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρ-
μοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέ-
σμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις 
και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη 
συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συ-
νολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω 
φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται 
από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υπο-
δομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετι-
κών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων 
και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό 
των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και 
ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, 
καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, 
που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και 
τα σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυ-
τής της παραγράφου.

2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι 
ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν 
δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύ-
για αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης 
της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σω-
ματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε 

Άρθρο 8 - Νόμος 4039/2012  
Διατήρηση ζώων 

συντροφιάς σε κατοικίες

Άρθρο 9 - Νόμος 4039/2012  
Περισυλλογή και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς
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ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους 
από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώ-
ρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται και 
οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυ-
γίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και πε-
ρίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα 
ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Ο έλεγ-
χος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται 
από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέ-
ρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα 
προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του ίδιου άρ-
θρου διοικητικά πρόστιμα καθορίζονται από 1.000 
έως 10.000 ευρώ. Υπό την εποπτεία των Δήμων, 
μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύ-
για ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
και από φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, που δια-
θέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, του-
λάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική 
υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξο-
πλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 
και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.

3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα 
κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμα-
λωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγ-
χονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες 
μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων 
αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτη-
νιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συστα-
θεί, από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και 
ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύ-
νου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων 
αυτών έχει ο οικείος Δήμος.

4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέ-
γονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα κατα-
φύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά 
κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε 
ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη 
υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά 
και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλ-
ψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται 
σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται 

με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγρά-
φονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι 
είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, 
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι 
είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από 
ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυ-
τοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η 
διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με 
τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζω-
ικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φρο-
ντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, 
υποβάλλονται σε ευθανασία.

5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, 
και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν 
ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει 
την απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν.

6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, 
και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον απο-
θεραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παρά-
δοση από τον ιδιοκτήτη τους μπορούν να υιοθετού-
νται από ενήλικα άτομα ή από φιλοζωικές ενώσεις 
και σωματεία, που λειτουργούν νόμιμα.

7. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς, που υι-
οθετούνται, σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και 
καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση 
με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του ορι-
στικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπα-
ρασίτωση και εμβολιασμό. Κατά την παράδοση ενός 
ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθε-
σίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του υπευθύ-
νου του καταφυγίου ή του φιλοζωϊκού σωματείου 
και του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
«Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήματος 4.

8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, φυ-
σικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι 
μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα 
του στην Ελλάδα, η υιοθεσία πραγματοποιείται με 
την παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιο-
κτήτη ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό 
του και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγρά-
φως με βέβαιη χρονολογία, υπό την προϋπόθεση 
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ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σημανθεί και καταγρα-
φεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους 
και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία 
προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο.

9. Ζώα συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των πέντε 
(5) μηνών, που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραμένουν 
προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι 
Δήμοι ή τα Διαδημοτικά Κέντρα και τα συνεργαζό-
μενα με τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία 
και ενώσεις ως τη συμπλήρωση της ηλικίας των πέ-
ντε (5) μηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική 
φροντίδα. Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθε-
τηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου 
κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα 
στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προη-
γουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγρα-
φεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπα-
ρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση.

10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη 
η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων 
στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για 
την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμε-
νων αδέσποτων 557 ζώων έχουν, από κοινού, οι Δή-
μοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν 
και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα 
αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φι-
λοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η 
παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντρο-
φιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. 
Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσο-
κομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρο-
μους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβα-
σης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα 
λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς 
χώρους και στους περιφραγμένους χώρους του Ορ-
γανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της 
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ. Με απόφαση 
της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της 
πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων 
στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και 
η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η 
επαναφορά τους.

11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, 
όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους 
πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές 
επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική 
υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη 
− μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συ-
γκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 
προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το 
επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα. Εθελοντές 
κτηνίατροι που μετακινούνται προς τη Χώρα, προ-
κειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιά-
τρου προσωρινά ή περιστασιακά, πραγματοποιούν 
μόνο στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων.

Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποί-
ηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της κατα-
γραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί 
να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των γραφείων των 
αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Πε-
ριφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου ή 
άλλοι χώροι που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια ή 
Δήμο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι, υπό την επο-
πτεία των προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές των 
εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισμός τους, η χρονι-
κή διάρκεια διάθεσής τους, η διαδικασία διάθεσης 
και κάθε σχετικό θέμα. Για τον ίδιο σκοπό, επιτρέ-
πεται να διατίθενται και οι χώροι τοπικών ιδιωτικών 
κτηνιατρείων.

Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των αδέσπο-
των ζωών συντροφιάς μπορεί να πραγματοποιεί-
ται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για 
άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι 
εθελοντές κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις 
παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια 
λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρι-
κής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρό-
κειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται 
οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο 13.

12. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του 
Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης 
του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από 
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τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουρ-
γούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην 
οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέ-
χουν:

αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο 
Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυ-
νος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης 
κτηνίατρος.

ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέ-
λος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σω-
ματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού 
εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.

γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οι-
κείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός 
ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της πε-
ρίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντι-
μετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 
διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Πε-
ριφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουρ-
γούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα 
που διατίθενται προς υιοθεσία.

β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την 
επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή 
για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθα-
νασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική 
απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή 
που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του 
Δημάρχου και αποτελείται από:

αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρω-
τή του,

ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το 
επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην 
περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου 
με τον αναπληρωτή του,

γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα 
στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωμα-
τείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδο-
σίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρω-
τή του.

Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να 
ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος εί-
ναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκ-
παιδευτών σκύλων.

13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις 
επιτρεπόμενες μεθόδους ευθανασίας, τους όρους 
λειτουργίας των κινητών εγκαταστάσεων πραγμα-
τοποίησης κτηνιατρικών πράξεων, σε αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι 
πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγη-
ση από την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε Συν-
δέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, 
σε εγκεκριμένα φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και 
κάθε σχετικό θέμα.

15. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται 
ο δήμος και οι σύνδεσμοι δήμων, που επιχορηγού-
νται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίη-
ση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋ-
ποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, η 
σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, η 
διενέργεια ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με 
την ίδια απόφαση εξουσιοδοτείται ο οικείος Περι-
φερειάρχης για τον ορισμό των μελών των συλλογι-
κών οργάνων που προβλέπονται σε αυτήν.

1. Η μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς 
διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 
998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 «για τους υγειο-
νομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορι-
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κού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου», του Κανονισμού (Ε.Ε.) 388/2010 της 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2010, του Κανονισμού 
(Ε.Κ.) 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 
2004 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφο-
ρά», καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 184/1996 
(Α’ 137).

2. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισμών των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η μετα-
φορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, 
σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζι-
κής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβα-
τηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε 
ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από 
τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθει-
ας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να 
μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί 
μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το 
μέγεθός τους.

3. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν κα-
θαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες και-
ρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων 
συντροφιάς.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται κατά τις 
μετακινήσεις ή μεταφορές, που διενεργούνται από 
τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων και τα 
συνεργεία μεταφοράς ζώων του άρθρου 9 από και 
προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα 
καταφύγια εντός της Επικράτειας.

α. Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων 
περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και 
εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης του 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 
9 απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, 
η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε 
είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη 
βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το 
κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και 
ο ακρωτηριασμός. Η στείρωση του ζώου καθώς 
και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό 

σκοπό, δεν θεωρείται ακρωτηριασμός.

β. Απαγορεύεται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα 
οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού 
προσανατολισμού, η πώληση, εμπορία και 
παρουσίαση - διακίνηση μέσω διαδικτύου 
οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως 
βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή 
φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται 
οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και 
σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου 
και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική 
ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή 
συμμετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση 
συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της 
μονομαχίας μεταξύ ζώων.

γ. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς 
σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, 
προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο 
ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

1. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφαιρείται 
προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο 
άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη 
των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 
περιπτώσεις α’, β’ και γ’ και του άρθρου 16 και το 
ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων 
του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική 
εταιρεία ή σωματείο. Αν η μεταχείριση του ζώου 
είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε 
ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο, η αφαίρεση είναι 
οριστική. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης με διάταξή 
του να απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από 
τον παραβάτη.

2. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, όταν επιλαμβάνεται 
δημοσιεύματος ή καταγγελίας, μπορεί, με επιτόπια 
αυτοψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες, που 
επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο, και αν αυτές δεν 
είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και 
στις ειδικές διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία 

του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική Άρθρο 16 - Νόμος 4039/2012  
Κακοποίηση των ζώων

Άρθρο 19 - Νόμος 4039/2012  
Συμπληρωματικές διατάξεις 

προστασίας των ζώων
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τους, με προσωρινή διάταξή του, να καθορίσει 
τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο ιδιοκτήτης του 
καταφυγίου ή εκτροφείου και το χρονικό διάστημα 
εντός του οποίου πρέπει να συμμορφωθεί.

Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που 
επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος νόμου αναγράφονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί.

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων 
στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η 
παράβαση.

2α. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 
8, υποτροπή θεωρείται η μη συμμόρφωση εντός 10 
ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης.

β. Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιμα 
διπλασιάζονται κάθε φορά ενώ από τους παραβάτες 
των άρθρων 6, 7 και 12 αφαιρείται και η άδεια 
λειτουργίας για διάστημα από ένα μήνα έως ένα 
έτος.

3. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων 
του παρόντος νόμου είναι τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση ιδ ́ του άρθρου 1.

4. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης αυτή 
βεβαιώνεται επί τόπου. Επί της πράξης βεβαίωσης 
της παράβασης αναγράφονται υποχρεωτικώς: α) η 
αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5, β) η παράβαση 
και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται 
αυτή, γ) το ύψος του προστίμου, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου. 
Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης επιδίδεται στον 
παραβάτη και αντίγραφο της βεβαίωσης παράβασης 
αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, αρχή.

5. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί 

αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα 
εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
τη βεβαίωση της παράβασης στον προϊστάμενο 
της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή, όπου αυτή δεν 
υπάρχει, στον προϊστάμενο του γραφείου 
γεωργικής ανάπτυξης του δήμου, στα όρια του 
οποίου τελέστηκε η παράβαση και αν αυτή δεν 
υφίσταται, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
οικείας περιφερειακής ενότητας, προκειμένου 
να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, 
με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει 
να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα 
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.

6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν 
απορριφθούν, εκδίδεται απόφαση επιβολής του 
προστίμου από τον προϊστάμενο της, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, αρχής. Αντίγραφο της απόφασης 
επιβολής προστίμου αποστέλλεται στον οικείο 
δήμο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του. 
Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό, 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη. 
Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το 
πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο από την ταμειακή 
υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να επιδιωχθεί η 
είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου 
εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό 
του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για 
τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και 
κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των 
δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
νόμου αυτού.

8. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, αρμόδια 
υπηρεσία, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο 
χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν 
συμμορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο μετά από 
κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.

γεωργικής ανάπτυξης του δήμου, στα όρια του 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Άρθρο 21 - Νόμος 4039/2012  
Διοικητικές κυρώσεις 

και πρόστιμα

κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.
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ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, 
τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο των 
ζώων, των κανόνων προστασίας 
και καλής μεταχείρισής τους και 
μη τήρηση, από μέρους τους, των 
ειδικών απαιτήσεων της περ. β του 
άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
σεβασμός της ύπαρξής τους

500 Ευρώ

Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμαν-
σης και καταγραφής του ζώου συ-
ντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας 
του ζώου συντροφιάς

300 Ευρώ

Παράλειψη τήρησης των κανόνων 
ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της 
κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου

500 Ευρώ

Μη κατοχή ενημερωμένου βιβλια-
ρίου υγείας καθώς και μη κατοχή 
ενημερωμένου διαβατηρίου σε πε-
ρίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή 
σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του 
προσωρινού του κατόχου

300 Ευρώ

Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τή-
ρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 
παρ.1 περ. β) και ε) και αποφυγή 
στείρωσης χωρίς τήρηση των ορι-
ζόμενων στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. ζ)

300 Ευρώ

Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού εμ-
βολιασμού και μη τοποθέτηση της 
μεταλλικής κονκάρδας ή παράλει-
ψη άμεσου καθαρισμού του περι-
βάλλοντος από τα περιττώματα του 
ζώου

100 Ευρώ

Παράλειψη προσκόμισης στον 
οικείο Δήμο του αντιγράφου του 
Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυ-
τοποίησης

300 Ευρώ

Παράλειψη τήρησης των κανόνων 
για τον ασφαλή περίπατο του σκύ-
λου, ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο 
ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόλη-
ψης της εξόδου του σκύλου από την 
ιδιοκτησία του κυρίου/κατόχου/συ-
νοδού/φύλακα

300 Ευρώ

Μη κατοχή ενημερωμένου διαβα-
τηρίου/βιβλιαρίου υγείας του κυ-
νηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε 
μετακίνηση του ζώου

300 Ευρώ

Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση 
αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς 
υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση 
ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο 
ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του 
αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής 
τους

300 Ευρώ

Είσοδος στην ελληνική επικράτεια 
ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλε-
κτρονική σήμανση

300 Ευρώ

Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής 
σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο 
πρόσωπο ή τον κτηνίατρο

3.000 Ευρώ και 
αφαίρεση άδειας 

επαγγέλματος 
του κτηνιάτρου

Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση 
ζώων συντροφιάς για εμπορικούς 
σκοπούς χωρίς άδεια

3.000 Ευρώ

Παράλειψη σήμανσης και καταχώ-
ρισης των εκτρεφόμενων, αναπα-
ραγόμένων ή προς πώληση σκύλων 
και γατών

3.000 Ευρώ

Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλι-
κία μικρότερη των 8 εβδομάδων 
και πώληση σκύλων και γατών σε 
υπαίθριους δημόσιους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπαί-
θριων αγορών

1.000 Ευρώ 
ανά ζώο που 

πωλείται

Διαμονή ζώων συντροφιάς που 
προορίζονται για εκτροφή, ανα-
παραγωγή ή πώληση για εμπορικό 
σκοπό σε ακατάλληλο χώρο, μη τή-
ρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας 
και παροχής κατάλληλης κτηνιατρι-
κής περίθαλψης

2.000 Ευρώ

Παράλειψη τήρησης ενημερωμέ-
νων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρί-
ων ζώων συντροφιάς που προορί-
ζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή 
ή πώληση για εμπορικό σκοπό

1.000 Ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο προσαυ-

ξανόμενο κατά 
10% για κάθε 

επόμενο

Παράλειψη τήρησης μητρώων για 
κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής 
στις εγκαταστάσεις εκτροφής, δι-
αθέσιμων ανά πάσα στιγμή για 
έλεγχο

1.000 Ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο προσαυ-

ξανόμενο κατά 
10% για κάθε 

επόμενο

Εκτροφή για εμπορικούς σκοπούς, 
έστω και ενός θηλυκού σκύλου ανα-
παραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής

1.000 Ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο προσαυ-

ξανόμενο κατά 
10% για κάθε 

επόμενο

Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων 
αναπαραγωγής πριν από το δεύτε-
ρο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν 
από την παρέλευση εννέα μηνών 
από τον τελευταίο τοκετό

1.000 Ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο προσαυ-

ξανόμενο κατά 
10% για κάθε 

επόμενο

Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηρια-
σμένων σκύλων

1.000 Ευρώ
 ανά ζώο

Αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων 
ζώων

1.000 Ευρώ 
ανά ζώο
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Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συ-
ντροφιάς χωρίς άδεια

5.000 Ευρώ ανά 
ημέρα εκδήλω-

σης

Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο 
συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκ-
δήλωσης ή παράλειψη άμεσης επί-
βλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη 
χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης 
από εκδήλωση ζώου συντροφιάς 
που εκδηλώνει επιθετική συμπερι-
φορά

1.000 Ευρώ 
ανά ζώο

α) Παράλειψη σήμανσης και κατα-
γραφής ζώου συντροφιάς που συμ-
μετέχει σε έκθεση ή

1.000 Ευρώ 
ανά ζώοβ) προσκόμιση ακρωτηριασμένου 

ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση 
και αποδοχή του από τον υπεύθυνο 
που την διοργανώνει

Παράλειψη κατοχής ενημερωμέ-
νων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρί-
ων ζώων συντροφιάς που συμμετέ-
χουν σε έκθεση

1.000 Ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο προσαυ-

ξανόμενο κατά 
10% για κάθε 

επόμενο

α)Παράλειψη τήρησης των κανό-
νων ευζωίας, των υγειονομικών 
διατάξεων και των αστυνομικών 
διατάξεων περί κοινής ησυχίας για 
ζώα συντροφιάς που διατηρούνται 
σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα 
β)Διατήρηση περισσότερων από 2 
ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα 
πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός 
απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συ-
ντροφιάς

500 Ευρώ 
ανά ζώο

Διατήρηση και παραμονή ζώου σε 
κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο πολυ-
κατοικίας

300 Ευρώ 
ανά ζώο

Μετακίνηση ή μεταφορά έως 5 
ζώων συντροφιάς κατά παράβαση 
των διατάξεων του Καν 998/2003 
και του Καν. 1/2005

500 Ευρώ

Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των 
5 ζώων συντροφιάς κατά παράβα-
ση του Π.Δ. 184/1996 και του Καν. 
1/2005

1.000 Ευρώ

Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε 
μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τή-
ρηση των οριζόμενων στο άρθρο 10 
παρ.3

300 Ευρώ 
ανά ζώο

Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε 
επιβατηγά πλοία για τη μεταφορά 
μεγάλων ζώων συντροφιάς

5.000 Ευρώ

Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέ-
τρων για την αποτροπή πρόσβασης 
των αδέσποτων σε απορρίμματα 
από τους υπευθύνους του άρθρου 
11 παρ.1

600 Ευρώ

Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο 
εφόσον χρησιμοποιείται με οποιο-
δήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε 
σκοπό στο πρόγραμμά του, πραγ-
ματοποιεί παράσταση ή παρελαύ-
νει ή εμφανίζεται σε κοινό

20.000 Ευρώ για 
κάθε ζώο που 
διατηρείται

Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση του 
άρθρου 12 παρ.2 εφόσον χρησιμο-
ποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή 
για οποιοδήποτε σκοπό στο πρό-
γραμμά της

10.000 Ευρώ για 
κάθε ζώο που 
διατηρείται

Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια 
δημόσια έκθεση με σκοπό την απο-
κόμιση οικονομικού οφέλους

5.000 Ευρώ για 
κάθε χρησιμο-
ποιούμενο ζώο

Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμο-
ποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος 
μονομαχίας

10.000 Ευρώ 
για κάθε ζώο

Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύ-
λου ή γάτας για παραγωγή γούνας, 
δέρματος, κρέατος ή για την πα-
ρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων 
ουσιών

10.000 Ευρώ 
για κάθε ζώο

Κακοποίηση, βασανισμός, κακή 
ή βάναυση μεταχείριση ζώου και 
οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυ-
τού, η πώληση, εμπορία και παρου-
σίαση-διακίνηση μέσω Διαδικτύου 
οποιουδήποτε οπτικοακουστικού 
υλικού όπως βίντεο ή άλλου είδους 
κινηματογραφικού ή φωτογραφι-
κού υλικού, στα οποία απεικονίζε-
ται οποιαδήποτε πράξη βίας ενα-
ντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική 
συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ 
ζώου και ανθρώπου με σκοπό το 
κέρδος ή την σεξουαλική ικανοποί-
ηση ατόμων που παρακολουθούν ή 
συμμετέχουν σε αυτά.

30.000 Ευρώ για 
κάθε ζώο και για 
κάθε περιστατικό

Εγκατάλειψη τραυματισμένου 
ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα 300 ευρώ

Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση 
ή παρακώλυση του ελέγχου που 
πραγματοποιούν τα αρμόδια όρ-
γανα βεβαίωσης των παραβάσεων 
κατά την άσκηση των καθηκόντων 
ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή 
η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και 
ανακριβών πληροφοριών και στοι-
χείων

300 Ευρώ
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