
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Νόμος 4039/2012 
«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την 
εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό».



• Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη 
άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να 
συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην 
κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή 
συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη 
και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή 
φύλακά του. 

• Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι 
εργασίας (κυνηγόσκυλα,  φύλακες, ποιμενικοί, 
παροχής βοήθειας ΑΜΕΑ, σκύλοι έρευνας και 
διάσωσης, ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων 
ασφαλείας).



• Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο 
συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε 
βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του 
ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του 
φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση 
επίβλεψη και τον έλεγχό τους. 

• δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα οι κυνηγετικοί 
και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, καθώς και οι 
σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια 
του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, της 
φύλαξης του ποιμνίου, της έρευνας και της 
διάσωσης.



• Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς είναι τo ζώo 
συντροφιάς, που αποδεδειγμένα εκδηλώνει 
απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς 
τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο 
που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, 
που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα 
άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται

• Σοβαρό νόσημα είναι κάθε νόσημα άμεσου και 
υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή 
ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους.



ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής 
Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων 
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους

• Η Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

• Η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. 



ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των 
κανόνων προστασίας των ζώων και του 
συστήματος της σήμανσης και της 
καταγραφής των ζώων συντροφιάς

• Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών 
της Χώρας 

• Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Χώρας 

• Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ή τα Γραφεία 
Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων.



ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης 
   της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων 

συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη 
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση ορίζεται ο 
κτηνίατρος, που πιστοποιείται με τη νόμιμη 
διαδικασία



 Πιστοποιούνται:

 Ιδιώτες κτηνίατροι

 Κτηνίατροι των Διευθύνσεων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. 
(υποχρεωτικά)

 Κωδικό πρόσβασης έχουν επίσης:

 Ο Π.Κ.Σ.

 Οι  Ο.Τ.Α.



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Η διενέργεια της σήμανσης και καταχώριση των 
στοιχείων στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση

• Η διαρκής ενημέρωση της Βάσης.

• Η ενημέρωση των ιδιοκτητών και κατόχων ζώων 
συντροφιάς για τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά 
στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης

• Η έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου και η 
ενημέρωσή του.

• Ο έλεγχος της λειτουργικότητας των μέσων 
σήμανσης και χρησιμοποίηση αυτών που πληρούν 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας





ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Η συνεργασία με το Φορέα Εκτέλεσης της 
σήμανσης και της καταγραφής και η παροχή 
τεχνικών οδηγιών και κάθε είδους 
υποστήριξη

• Ο έλεγχος και η εποπτεία του Φορέα 
Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής



ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Η ηλεκτρονική σήμανση κάθε ζώου 
συντροφιάς είναι υποχρεωτική

• Εξαιρούνται οι ποιμενικοί σκύλοι

    εκτός αν μετέχουν σε προγράμματα γενετικής 
βελτίωσης με σκοπό τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση συγκεκριμένων φυλών.

• Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής 
των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει 
τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον 
οικείο Δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο.



ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
• Η ηλεκτρονικη σημανση και καταγραφη, 

πραγματοποιουνται απο κτηνιατρους, που 
εχουν πιστοποιηθει  και ασκου ν νο μιμα το 
κτηνιατρικο επαγγελμα στην Ελλαδα 

•  Μπορεί να πραγματοποιηθεί:

◦  σε κτηνιατρεια 

◦  σε ειδικα διαμορφωμενους χωρους
  των Δημων, 

 των διαδημοτικων κεντρων,

  των Διευθυνσεων Αγροτικης Οικονομιας και 
Κτηνιατρικης των Π. Ε. της χωρας

 των φιλοζωικων σωματειων. 



• Οι Ο.Τ.Α. είναι δυνατόν να επιβάλουν, μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ανταποδοτικό τέλος έως  τρία ευρώ, ανά 
σημαινόμενο ζώο. 

• Το τέλος εισπράττεται  και αποδίδεται στον 
οικείο Ο.Τ.Α., εντός τριάντα ημερών από τον 
κτηνίατρο που διενεργεί την σήμανση 

• Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής 
Ταυτοποίησης προσκομίζονται στους Ο.Τ.Α. από 
τον κτηνίατρο



 Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσίευση 
αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή 
δωρεάν παραχώρηση ή πώληση χωρίς 
αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης 
ή των στοιχείων του φιλοζωικού σωματίου που 
διαθέτει το ζώο.

 Απαγορεύεται η είσοδος στην ελληνική 
επικράτεια ζώου συντροφιάς χωρίς 
ηλεκτρονική σήμανση.



 Απαγορεύεται η εκτροφή, αναπαραγωγή και 
πώληση σκύλων ή γατών που δεν έχουν 
σημανθεί ηλεκτρονικά και καταχωρηθεί 
στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.

 Απαγορεύεται η πώληση ζώων συντροφιάς 
ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων.



• Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου 
ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη 
του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή 
από κτηνίατρο

–Πρόστιμο 3000 ευρώ
–Αφαίρεση της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος από τον κτηνίατρο







ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου και 
μεριμνούν για την κτηνιατρική εξέτασή του.

• Μεριμνούν για την εξασφάλιση άνετου, 
υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος για το 
ζώο.

• Δεν εγκαταλείπουν το ζώο τους.
• Μεριμνούν για τη στείρωση του ζώου τους



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 Μεριμνούν για τη σήμανση και καταγραφή 
του ζώου τους και έκδοση βιβλιαρίου υγείας 
μέσα σε δύο μήνες από τη γέννηση του ή σε 
ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του.

 Ενημερώνουν τον πιστοποιημένο κτηνιάτρου 
για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων, 
που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων 
το αργότερο εντός 15 ημερών από τη 
μεταβολή



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Δηλώνουν σε πιστοποιημένο κτηνίατρο την 
απώλεια του ζώου μέσα σε πέντε ημέρες

•  Εφοδιάζονται με το διαβατήριο του ζώου εάν 
πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτό στο εξωτερικό

• Τοποθετούν στο περιλαίμιο του ζώου μεταλλική 
κονκάρδα κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό 
εμβολιασμό του

• Μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του 
περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου 
εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

  Γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου τους την πρόθεσής τους να 
αποχωριστούν το ζώο τους  και το παραδίνουν  
σε αυτόν 

 Λαμβάνουν από πιστοποιημένο κτηνίατρο 
αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του 
ζώου τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση 
όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός 
κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή 
ζημιά που προκαλείται από το ζώο

• Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς η 
αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο 
Δήμο.



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

• Φέρουν μαζί τους ενημερωμένο το βιβλιάριο 
υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου τους κατά τη 
διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε 
μετακίνησή τους μαζί με το σκύλο.

• Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του 
οποίου ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο 
κυνήγι, δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά και δεν 
έχει εγγραφεί ο αριθμός της σήμανσης στο 
βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου.



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς 
σε κατοικίες χωρίς περιορισμούς στον 
αριθμό εφόσον έχουν σημανθεί και 
καταχωρισθεί νομίμως, διαμένουν στο ίδιο 
διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη, δεν παραμένουν 
μόνιμα σε βεράντες ή ανοιχτούς χώρους 
πολυκατοικιών και τηρούνται όλοι οι κανόνες 
ευζωίας, οι υγειονομικές και οι αστυνομικές 
διατάξεις περί κοινής ησυχίας.



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 Ο κανονισμός πολυκατοικίας δεν μπορεί να 
απαγορεύσει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς 
αλλά μπορεί να περιορίσει το μέγιστο αριθμό 
τους σε δύο ανά διαμέρισμα.

 Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς 
σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών 
εκτός αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της 
συνέλευσης των ιδιοκτητών που το επιτρέπει.



ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
• Δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων

• Φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις σε 
συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο

• Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική 
εγκατάσταση, που προορίζεται για την 
περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή 
σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή 
ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.



• Τα αδέσποτα ζώα υποβάλλονται σε κτηνιατρική 
εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται 
ηλεκτρονικά και καταγράφονται στη 
διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση ως αδέσποτα .

• Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που είναι υγιή ή 
έχουν πλέον αποθεραπευθεί, μπορούν να 
υιοθετούνται από ενήλικα άτομα ή από 
φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, που 
λειτουργούν νόμιμα.

• Επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ζώα που πάσχουν 
από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανα να 
αυτοσυντηρηθούν υποβάλλονται σε ευθανασία.



• Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και 
είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο 
τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου που περισυλλέγησαν.

• Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα 
των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων 
έχουν από κοινού οι Δήμοι και τα 
συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία 
και ενώσεις.







Πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς.

o  Δύο μέλη ορίζονται από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωματεία και τις 
ενώσεις, που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία 
Περιφερειακή Ενότητα. 

o Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχει ένας 
κτηνίατρος. 

o Ένας εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που 
εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή 
Ενότητα. 

o 5ο μέλος ;;



 Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε 
είδους ζώου σε τσίρκο ή θίασο ή 
οποιοδήποτε είδους θέαμα, 
καλλιτεχνική ή ψυχαγωγική εκδήλωση 
εφόσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με 
οποιοδήποτε τρόπο και για 
οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά 
τους.



 Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η 
χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος 
μονομαχίας

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη βίας κατά 
οποιουδήποτε είδους ζώου και η παρουσίαση, 
πώληση ή διακίνηση οποιουδήποτε σχετικού 
οπτικοακουστικού υλικού.

 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη τραυματισμένου 
ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα.



• Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων 
και των αντίστοιχων προβλεπόμενων 
προστίμων είναι τα όργανα της Δημοτικής 
Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των 
κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των 
Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού 
Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). 

• Αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής των 
βεβαιωμένων προστίμων είναι η κτηνιατρική 
υπηρεσία του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου και 
όπου αυτή δεν έχει συσταθεί το Γραφείο 
Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου ή η Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας.



Ευχαριστώ


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37

