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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ  

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ» 

(Άρθρα 1, 2, 3, 4, 5,  32) 

Οι διατάξεις που αφορούν το ΕΜΖΣΙ  διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ. 

 

Άρθρο 1 Ορισμοί 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω 

ορισμοί: 

α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και 

θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο. 

β) Ευζωία των ζώων είναι η φυσική και η ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με 

τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν 

είναι υγιές, άνετο, καλά διατρεφόμενο, ασφαλές, και δεν υποφέρει από καμία 

δυσάρεστη κατάσταση όπως πόνος ,φόβος και αγωνία και είναι ικανό να εκφράζει 

συμπεριφορές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του 

κατάσταση (ορισμός ΟΙΕ). 

γβ) Ζώο συντροφιάς είναι ζώο που ανήκει σε είδος που αναφέρεται στον κατάλογο 

του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 2016/429 και διατηρείται για 

ιδιωτικούς μη εμπορικούς σκοπούς. Στην περίπτωση κατά την οποία άρθρα του 

παρόντος νόμου, αφορούν συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς,  τότε αυτά αναφέρονται 

σε παρένθεση στον τίτλο του άρθρου π.χ. σκύλοι-γάτες. Είδη ζώων: Σκύλοι (Canis 

lupus familiaris), Γάτες (Felis silvestris catus), Νυφίτσες (Mustela putorius furo), 

Ασπόνδυλα (πλην μελισσών, μαλακίων που ανήκουν στο φύλο Mollusca και 

καρκινοειδών που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea), Διακοσμητικά υδρόβια ζώα, 

Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά: δείγματα ειδών πτηνών εκτός από όρνιθες, γαλοπούλες, 

φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, φασιανούς, πέρδικες και 
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στρουθιονίδες (Ratitae). Θηλαστικά: τρωκτικά και κουνέλια εκτός από εκείνα που 

προορίζονται για παραγωγή τροφίμων.  

 

δγ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, 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 ή συνοδού του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι 

σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη των ποιμνίων, τη φύλαξη 

χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και 

οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από 

τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. 

εδ) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο δεν έχει 

κατοικία ή είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου 

ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι 

κυνηγετικοί και οι σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και 

διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, της φύλαξης 

ποιμνίου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα (ορισμός ν. 

4039/2012).  

στε) Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό πρόσωπο που σημειώνεται ως 

ιδιοκτήτης στο έγγραφο ταυτοποίησης του ζώου (ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429).  

ζστ) Κάτοχος ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να είναι ο 

ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς, το οποίο διατηρεί ζώο συντροφιάς (ορισμός Καν. 

Ε.Ε. 2016/429).· 

ηζ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει 

επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα χωρίς να απειληθεί, 

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. 

θη) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική αδειοδοτημένη εγκατάσταση, που 

προορίζεται για την προσωρινή παραμονή αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων ζώων 
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συντροφιάς, σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνιάτρου του καταφυγίου και με 

σκοπό τη διαβίωσή τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί με βάση 

τους κανόνες ευζωίας των ζώων και έχει ως απώτερο σκοπό την εύρεση ιδιοκτητών 

για την υιοθεσία τους.  

ιθ) «Ως σΣκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο 

σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με το » [άρθρο 16 του ν. 3668/2010 

(Α΄ 129) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Υπουργείου Υγείας]. 

ια) Υιοθεσία εΕίναι η διαδικασία εκείνη κατά με την οποία ένα φυσικό πρόσωπο 

αναλαμβάνει την ευθύνη ενός  ζώο συντροφιάς εξέρχεται του καθεστώτος του 

αδέσποτου ζώου συντροφιάς ως υπεύθυνος ιδιοκτήτης. και μεταπίπτει στο 

καθεστώς του δεσποζόμενου ζώου. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς μετά την 

υιοθεσία τους απαγορεύεται να γίνονται αντικείμενο εμπορίου. 

ιβα) Εκτροφέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει, αναπαράγει και 

πωλεί σκύλους και– γάτες, σε ειδική αδειοδοτημένη εγκατάσταση.  

ιγβ) Έγγραφο ταυτοποίησης: είναι το διαβατήριο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με 

το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 που εκδίδεται από 

εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα και είναι 

πιστοποιημένος σύμφωνα την παρ.1 και την απόφαση της παρ. 13 του άρθρου 3 παρ. 

7 του παρόντοςεργάζεται σε νόμιμο κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική.  

ιδγ) Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους (ΕΜΖΣΙ): η 

διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς με 

την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους» που 

τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και 

λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – 

ΕΨΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον ν. 4727/23-09-

2020 (Α΄ 184).  

Ο χρήστης, εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) με τη χρήση 

των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
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Στο ΕΜΖΣΙ περιλαμβάνονται και τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία και μΜητρώα :  

i) Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων 

Συντροφιάς από τους Δήμους και μητρώο αυτών.  

ii) Ηλεκτρονικό Σύστημα καταγραφής και Διαχείρισης Δεσποζόμενων Ζώων και 

μητρώο αυτών. 

iii) Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται 

όλα τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και 

Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Χώρας μας.  

iv) Μητρώο Καταφυγίων και Ενδιαιτημάτων Ζώων Συντροφιάς: Στο μητρώο αυτό 

καταγράφονται όλα τα αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα καταφύγια που 

διατηρούν οι Δήμοι, οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι Δήμων και οι Διαδημοτικές 

Συνεργασίες και τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα.  

v) Mητρώο εκτροφέων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλοι αδειοδοτημένοι 

εκτροφείς  

vi) Πλατφόρμα Δημοσίευσης για τη διάθεση αδέσποτων προς υιοθεσία: Η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα προς 

υιοθεσία ζώα με το όνομα, φωτογραφία, περιγραφή, στοιχεία του υπεύθυνου προς 

υιοθεσία και λοιπά στοιχεία.  

vii) Μητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς: Στο μητρώο αυτό 

καταγράφονται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν εθελοντικά να 

συνεισφέρουν στις Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν για τα ζώα, τα ζώα 

συντροφιάς που διαθέτουν για την εθελοντική αιμοδοσία. 

viii) Δημιουργείται Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων που 

εκχωρούνται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο στους εξουσιοδοτημένους 

κτηνιάτρους με σκοπό τη διάθεσή τους στους κατόχους ζώων συντροφιάς.  

ιδε) Μητρώο παραβατών: Ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία 

Αθηνών, το οποίο ενημερώνεται με μέριμνα και των κατά τόπο Εισαγγελέων, στο 

οποίο καταγράφονται όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικαη ποινική καταδικαστική 
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απόφαση για παράβαση των διατάξεων σχετικά με που αφορούν ποινικά 

αδικήματα για τα ζώα συντροφιάς, όπως εγκατάλειψη και κακοποίηση ζώων 

συντροφιάς, καθώς και παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς. Το μητρώο αυτό 

διαλειτουργεί με το ΕΜΖΣΙ και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό απαγορεύει στον 

παραβάτη να γίνει ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς εμποδίζει τη δυνατότητα και να 

καταχωρηθεί με την ως άνω ιδιότητα ώρισής του ως ιδιοκτήτη ζώου στο ΕΜΖΣΙ. 

ιστε) Μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν 

υπερβαίνει τα δέκα κιλά.  

ιζστ) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, σκηνή ή τέντα, στην οποία 

πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό μουσικοχορευτικές και ακροβατικές 

παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των 

ανθρώπων με τη συμμετοχή ή μη ζώων. 

ιηζ) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ) είναι ομάδα ατόμων, η οποία σε 

μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγματοποιεί με κερδοσκοπικό σκοπό και σε 

εναλλασσόμενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, 

διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, χορό με ποικίλο 

περιεχόμενο και με τη συμμετοχή ή μη ζώων. 

ιθη) Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση: οποιαδήποτε μετακίνηση ζώου 

συντροφιάς που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του, η οποία: α) δεν αποσκοπεί στην 

πώληση ή στην κατ' άλλο τρόπο μεταβίβαση της κυριότηταάς του εν λόγω ζώου 

συντροφιάς και β) είναι μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς: 

ιθi) είτε υπό την άμεση ευθύνη του· ii) είτε υπό την ευθύνη εξουσιοδοτημένου 

προσώπου, στις περιπτώσεις που το ζώο συντροφιάς δεν βρίσκεται μαζί με τον 

ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429). Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών στοιχεία που 

να αποδεικνύουν τη μετακίνηση του ιδιοκτήτη. 

κ) Νόσος: η εμφάνιση λοιμώξεων και προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή 

παθολογική εκδήλωση, που προκαλούνται από έναν ή περισσότερους νοσογόνους 

παράγοντες·(ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429).  
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κα) Νοσογόνος παράγοντας: παθογόνο που μεταδίδεται σε ζώα ή ανθρώπους, το 

οποίο μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ζώα·(ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429).  

κβ) Πηγή κινδύνου: νοσογόνος παράγοντας σε ζώο ή προϊόν, ή πάθηση σε ζώο, που 

μπορεί δυνητικά να έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 

ζώων·(ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429).  

κγ) Κίνδυνος: η πιθανότητα εκδήλωσης και το πιθανό μέγεθος των βιολογικών και 

οικονομικών συνεπειών μιας δυσμενούς επίδρασης στην υγεία των ζώων ή στη 

δημόσια υγεία· (ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429). 

κδ) Βιοπροφύλαξη: το σύνολο των διαχειριστικών και φυσικών μέτρων που έχουν 

σχεδιαστεί με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος εισόδου, ανάπτυξης και εξάπλωσης 

νόσων προς, από και σε: α) έναν ζωικό πληθυσμό ή β) εγκατάσταση, ζώνη, 

διαμέρισμα, μέσο μεταφοράς ή οποιαδήποτε άλλη μονάδα, επιχείρηση, κτίριο ή 

τοποθεσία (ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429). 

κε) Πάρκα σκύλων: υπαίθριοι επαρκώς περιφραγμένοι χώροι για την άσκηση των 

δεσποζόμενων σκύλων.  

 

Άρθρο 2 – Αρμόδιες Αρχές  

1. Αρμόδια αρχή για την υγεία των ζώων, την προστασία των ζώων και την 

κτηνιατρική δημόσια υγεία είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 

άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (Α΄ 138). 

2. Αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος 

περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους 

είναι η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών και η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

3. Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων 

συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στο ΕΜΖΣΙ, ορίζεται ο κτηνίατρος, που ασκεί 
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νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και πιστοποιείται σύμφωνα με τη 

νόμιμη διαδικασία που αναφέρεται σ την παρ. 1 και την απόφαση της παρ. 13 του 

άρθρου 3 παρ. 7 του παρόντος νόμου. 

4. Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου της κτηνιατρικής νομοθεσίας για τα ζώα 

συντροφιάς είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου 

Δήμου. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών 

Ενοτήτων είναι αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής των προγραμμάτων 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων από τους Δήμους.  

5. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου και Βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 21 είναι τα 

όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους 

και, συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής 

Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, 

του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, των αρμοδίων υπηρεσιών των 

Δήμων, καθώς και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων που 

εξουσιοδοτούνται από τη Δασική Υπηρεσία.  

6. Αρμόδιος Φορέας για τη δημιουργία, τήρηση και διαχείριση του Εθνικού 

Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους και των Μητρώων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό, ορίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης καθώς και με όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εποπτείας και 

βεβαίωσης παραβάσεων του παρόντος άρθρου.  

 

Άρθρο 3 - Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς 

Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους (ΕΜΖΣΙ)-Σήμανση, 

βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο 

1. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρείται έχει δημιουργηθεί Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 

Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, 

που από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μετονομάζεται σε Εθνικό Μητρώο 
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Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους (ΕΜΖΣΙ).  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τροποποίηση αναβάθμιση, συντήρηση και διαχείριση 

του ηλεκτρονικού συστήματος (ΕΜΖΣΙ). 

Χρήστες του ΕΜΖΣΙ δυνητικά θα είναι : 

i. Οι πιστοποιημένοιεξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι για τη σήμανση και καταγραφή 

των ζώων συντροφιάς. Η Ιδιότητα τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με 

το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕ.Ε.) και οφείλουν να ενημερώνουν το ΕΜΖΣΙ με 

τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους. 

ii.Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δήμων για την παρακολούθηση των αδέσποτων ζώων. 

iii.Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου για τη διανομή 

και καταγραφή των διαβατηρίων των ζώων συντροφιάς. 

iv.Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εποπτεία του συστήματος και της 

υγείας και ευζωίας των ζώων. 

2. Στο ΕΜΖΣΙ καταχωρίζονται από τους κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, τα 

στοιχεία, που αφορούν: 

α) στην αναγνώριση των δεσποζόμενων σκύλων και γατών, όπως μοναδικός 

κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης, φύλο, χρώμα, φυλή, ένδειξη και ημερομηνία 

στείρωσης, εμβολιασμοί και ημερομηνία κάθε εμβολιασμού, αποτελέσματα 

εξέτασης λεϊσμανίασης και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο τίτλος των 

αντισωμάτων, απώλεια/εύρεση δεσποζόμενου ζώου και οι αντίστοιχες 

ημερομηνίες, θάνατος και ημερομηνία και αιτία θανάτου. Στο ΕΜΖΣI καταχωρίζεται 

επιπλέον εάν το ζώο είναι σκύλος βοηθείας, κυνηγετικός, ποιμενικός ή φύλακας. 

Στο ΕΜΖΣΙ δηλώνεται, επίσης, υποχρεωτικά ο τρόπος απόκτησης του δεσποζόμενου 

ζώου. 

Σε περίπτωση που πρόκειται για ζώο αναπαραγωγής, προστίθεται επιπλέον πεδίο 

με τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα καθώς και ή καταγραφή γεννών ανά θηλυκό 

ζώο εκτροφής, καταγραφή κάθε απογόνου και αριθμού σήμανσης αυτού. Με 

μέριμνα και ευθύνη του εκτροφέα, καταγράφονται από κτηνίατρο στο ΕΜΖΣΙ τα 
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στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στον οποίο πωλήθηκε ή δόθηκε δωρεάν το ζώο. Επίσης 

για τα ζώα αναπαραγωγής καταγράφονται από τους θεράποντες κτηνιάτρους τυχόν 

κληρονομικές παθήσεις που είναι επικίνδυνες για τους απογόνους τους, ώστε να 

αποκλείονται από την αναπαραγωγή.  

β) την αναγνώριση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου τους, όπως ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τηλέφωνο και αριθμός 

ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης. Σε 

περίπτωση που η κυριότητα του ζώου ανήκει σε νομικό πρόσωπο (όπως Ελληνικό 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και 

Σκύλων Βοηθών, Οργανισμοί Έρευνας και Διάσωσης, επιχειρήσεις αναπαραγωγής, 

εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς) αναγράφονται τα στοιχεία του νομικού 

προσώπου (επωνυμία, ΑΦΜ) και αναλυτικά τα στοιχεία του κατόχου-φυσικού 

προσώπου  που είναι υπεύθυνος για το ζώο.  

Για την καταχώριση και την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των ιδιοκτητών 

ισχύουν οι δεσμεύσεις που ορίζουν οι διατάξεις για την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Η λειτουργία του ΕΜΖΣΙ πρέπει να είναι σύμφωνη με τον ν. 

4624/2019  για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. 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 συντροφιάς, όπου ως ιδιοκτήτης 

καταγράφεται ο οικείος Δήμος κατ’ εξαίρεση , μέσω φυσικού προσώπου ως 

κατόχουκάτοχος.  

4. Πέραν των ανωτέρων πληροφοριών, στο ΕΜΖΣΙ περιλαμβάνονται και λειτουργούν 

και εφόσον δεν υπάρχουν δημιουργούνται τα εξής Μητρώα:  

i) Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης της Διαχείρισης των Αδεσπότων Ζώων 

Συντροφιάς από τους Δήμους  

ii) Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται 

όλα τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και 

ενώσεις με έδρα την Ελλάδα.  



 10 

iii) Μητρώο Καταφυγίων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλα τα αδειοδοτημένα 

και νομίμως λειτουργούντα καταφύγια που διατηρούν οι Δήμοι, οι Διαδημοτικές 

Συνεργασίες και οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι, καθώς και τα Φιλοζωικά Σωματεία.  

iv) Mητρώο εκτροφέων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλοι εκτροφείς  

v) Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς: Η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα με το 

όνομα, φωτογραφία, περιγραφή, στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία και λοιπά 

στοιχεία.  

vi) Μητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς: Στο μητρώο αυτό 

καταγράφονται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν εθελοντικά να 

συνεισφέρουν στις Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν για τα ζώα, τα ζώα 

συντροφιάς που διαθέτουν για την εθελοντική αιμοδοσία. 

5.α. Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων 

των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.  

Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς 

βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο Δήμο, που μπορεί να 

προμηθεύεται 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 οικογένειες, 

άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της 

Πρόνοιας), οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς επιβαρύνονται με το κόστος μόνο 

του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προσφέρονται 

αζημίως δωρεάν όταν η σήμανση του ζώου πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία των 

Δήμων, των Διαδημοτικών Συνεργασιών ή των Διαδημοτικών Συνδέσμων.  

Η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου και γάτας, η καταχώρισή του στο ΕΜΖΣΙ, 

καθώς και η καταχώριση κάθε μεταβολής είναι υποχρεωτική, χωρίς καμία εξαίρεση.  

Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή την έκδοση βιβλιαρίου 

υγείας ή διαβατηρίου ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 

υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, την αστυνομική 
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του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου να 

επαληθευτούν τα ατομικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο μοναδικός κωδικός 

σήμανσης του ζώου συντροφιάς με τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Η 

σήμανση του ζώου και η καταγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και 

των Ιδιοκτητών τους (πρώην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση) είναι πράξεις 

αλληλένδετες και πραγματοποιούνται από τον ίδιο κτηνίατρο και με εύλογη χρονική 

διαφορά, εφόσον ο ιδιοκτήτης τεκμηριώνει τη νόμιμη κατοχή του ζώου. Ο 

διενεργών τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη 

του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής, με βάση το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος 1, με τον αριθμό σήμανσης του ζώου, τα 

χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, φυλή) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή 

άλλου ισοδύναμου εγγράφου) την οποία σφραγίζει και υπογράφει. Η βεβαίωση 

ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής εκτυπώνεται συμπληρωμένη από το ΕΜΖΣΙ 

(πρώην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση). 

β. Ο Δήμος, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και λειτουργία των 

υποδομών του, που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων 

ζώων, δύναται να επιβάλει, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ανταποδοτικό τέλος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των πέντε (5) ευρώ, 

ανά σημαινόμενο ζώο. Το προαναφερθέν τέλος αποδίδεται στον οικείο Δήμο, από 

τον ιδιοκτήτη του ζώου προσκομίζοντας ταυτόχρονα και αντίγραφο του 

Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης. 

6. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς 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 στο 

ΕΜΖΣΙ. Οι διαθέτες του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής 

πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο 

σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην 
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ελληνική γλώσσα. Ζώα που έρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν ηλεκτρονική 

σήμανση μη συμβατή με το πρότυπο ISO 11784, πρέπει να σημαίνονται και με νέο 

συμβατό μέσο, εφόσον θα μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα ή για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 90 ημερών. 

7. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου, σύμφωνα με τα 

υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που 

έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα.  

Βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται, εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο. 

Προϋπόθεση έκδοσης του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου είναι η σήμανση 

και η καταγραφή του ζώου στο ΕΜΖΣΙ.  

Στην περίπτωση που η σήμανση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς 

πραγματοποιείται σε κτηνιατρείο του Δήμου ή Διαδημοτικής Συνεργασίας ή 

Διαδημοτικού Συνδέσμου, 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 Δήμων. 

8. Οι κτηνίατροι, που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των 

δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα 

των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης πριν από την τοποθέτησή τους στο σώμα του 

ζώου και να χρησιμοποιούν 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 παραγράφου 4, τα 

πρόσωπα, που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη 

αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή τους με την παράγραφο 4, στις αρμόδιες 

αρχές ελέγχου και εφαρμογής του συστήματος. 

9. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο, 

που έχει πιστοποιηθεί, για τη μεταβολή των στοιχείων, που έχουν καταχωριστεί στο 

ΕΜΖΣΙ και αφορούν είτε στον ίδιο (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας 

ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) είτε στο ζώο συντροφιάς, που έχει 

δηλώσει στο όνομά του (όπως θάνατος, απώλεια, εύρεση, υιοθεσία), το αργότερο 
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εντός 10 ημερών από τη μεταβολή με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες 

του ΕΜΖΣΙ.  

10. Ο κτηνίατρος, κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής σήμανσης, μεριμνά για 

την πλήρη και ακριβή ενημέρωση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται στο 

ΕΜΖΣΙ και δεν εξετάζει μη σημασμένο δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς, πλην 

περιπτώσεων σοβαρής ασθένειας του ζώου ή σοβαρού τραυματισμού του. Η 

συμπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου 

συντροφιάς πραγματοποιείται χειρόγραφα ή και μέσω της εφαρμογής του ΕΜΖΣΙ, 

μόνο εάν το ζώο έχει σημανθεί και καταγραφεί στο ΕΜΖΣΙ. Ο μοναδικός κωδικός της 

Ηλεκτρονικής Σήμανσης του ζώου συντροφιάς εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή 

στο διαβατήριο του ζώου χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (sticker).  

11. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που 

φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου 

και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της Δημοτικής 

Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των 

Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) έχουν 

εφοδιαστεί με τους κατάλληλους ανιχνευτές, από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η περαιτέρω κάλυψη αναγκών σε ανιχνευτές 

πραγματοποιείται με δαπάνη των οικείων φορέων.  

12. Πρόσβαση στο ΕΜΖΣΙ (πρώηνστη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και 

καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τουςτους) παρέχεται στους 

Δήμους, προκειμένου να έχουν τον έλεγχο δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, στα 

διοικητικά τους όρια, καθώς και στις αρμόδιες αρχές ελέγχου. 

13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από 

εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ρυθμίζονται η διαδικασία και οι 

προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα, οι αρμόδιες αρχές τήρησης αυτών, τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση 

και τη λειτουργία του ΕΜΖΣΙ και των Μητρώων που περιλαμβάνονται σε αυτό, 

καθώς και κάθε σχετικό θέμα με τη διαδικασία πιστοποίησης και εξουσιοδότησης 

των κτηνιάτρων προκειμένου να διενεργούν την σήμανση και την καταγραφή των 
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σκύλων και γατών στο ΕΜΖΣΙ και την έκδοση βιβλιαρίων υγείας και διαβατηρίων 

αντίστοιχα. 

Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη  δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς  

1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: 

α) να μεριμνά για τη στείρωσή τους εφόσον πρόκειται για σκύλους και γάτες, 

εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων. Εξαιρείται η στείρωση 

υπερήλικου ή ασθενούς ζώου μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.  

β) να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του στο ΕΜΖΣΙ, καθώς και να εκδώσει το 

έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα, πριν το ζώο 

εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο 

μηνών από τη γέννηση αυτού. Για μεταβατική περίοδο ενός έτους η σήμανση και η 

καταγραφή καθώς και η έκδοση του εγγράφου ταυτοποίησης μπορεί να γίνει μέσα 

σε ένα μήνα από την εύρεσή του ή την απόκτησή του.  

γ) να τηρεί τις προθεσμίες του άρθρου 3 παρ. 912 για την ενημέρωση του ΕΜΖΣΙ σε   

κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καταχώρισης ή μεταβολής στοιχείων που 

αφορούν στον ίδιο ή στο ζώο συντροφιάς. 

δ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για τον ετήσιο 

εμβολιασμό του ζώου και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από 

την καταχώριση στο βιβλιάριο ή στο διαβατήριο του ζώου. Να μεριμνά την 

κτηνιατρική του περίθαλψη όταν απαιτείται, για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού 

και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσής του 

ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να 

εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της 

απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.  

ε) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του και να μεριμνά για την 

ενημέρωσή του σε κάθε μεταβολή των στοιχείων του ιδιοκτήτη. 

στ) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να 

αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του 
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Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεση του αυτή, να το παραδίδει σε 

αυτόν και να υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση για την παράδοση αυτή. Ο 

πιστοποιημένος υπάλληλος του Δήμου μεριμνά άμεσα για την ενημέρωση του 

ΕΜΖΣΙ ως προς τη μεταβολή αυτή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με 

κάτοχο τον Δήμο.   

ζ) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του 

ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας, έρευνας και διάσωσης κατά την 

διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, σκύλο στη διάρκεια του κυνηγιού ή σκύλο 

φύλαξης ποιμνίων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του. 

η) να μεριμνά ανάλογα με το είδος να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες άσκησης 

του ζώου, συντροφιάς, άσκησης και γενικά οι ανάγκες εκδήλωσης της φυσιολογικής 

του συμπεριφοράς.  

θ) να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος.  

Επιτρέπεται η πρακτική κοπής μικρού τμήματος του ενός αυτιού γάτας από 

κτηνίατρο κατά την μετά από επέμβαση στείρωσης. 

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 αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει 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 τον χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων 

ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους ή δημόσιους χώρους. 

γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να 

κρατάει τον 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. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για την κίνηση του σκύλου εντός 

πάρκων ζώων. 
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δ) να μην δένει μόνιμα τον σκύλο εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα και αν η 

αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ.  

ε) εφόσον ο σκύλος διαμένει μόνιμα στην αυλή/εξωτερικό χώρο, να παρέχει 

κατάλυμα για ανάπαυση το οποίο να είναι δροσερό/σκιασμένο το καλοκαίρι και 

επαρκώς προστατευμένο από το κρύο/αέρα το χειμώνα. Επίσης να προστατεύεται 

από την βροχή, το χιόνι, και τα λιμνάζοντα νερά. Εφόσον ο σκύλος διαμένει σε 

εξωτερικό χώρο, ο χώρος αυτός πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από τα περιττώματα 

του σκύλου. Να μεριμνά ώστε ο σκύλος να έχει ικανή πρόσβαση σε χώρο της 

αυλής/εξωτερικού χώρου τέτοιο που ο σκύλος να έχει τη δυνατότητα κίνησης και 

άσκησης ανάλογο με τη φυλή και ηλικία του.  

4. Ο ιδιοκτήτης γάτας οφείλει να μεριμνά να μην διαβιεί σε κλουβί. 

5. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη 

του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο, χωρίς κτηνιατρική 

γνωμάτευση που να βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή 

αρμόδιου εισαγγελέως.  

6. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την 

οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με τον σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την 

υποχρέωση να φέρει μαζί του το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των 

περιπτώσεων α`, β` και γ’ και της παραγράφου 3 του παρόντος δεν ισχύουν για τους 

σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους 

κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια 

της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και 

διάσωσης, αντίστοιχα. 

7. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που 

χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί και δεν έχει εγγραφεί στο ΕΜΖΣΙ. Η 

Άδεια αφαιρείται  και όταν ο κυνηγετικός  σκύλος δεν φοράει την διακριτή σήμανση 

του άρθρου 3 παρ. 2α του παρόντος. Τα μέσα μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται 

στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και 
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αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου. Απαγορεύεται η 

χρήση κλουβών μεταφοράς, όπως ορίζει η παρ. 5β του άρθρου 9 του παρόντος. 

8. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 57 του 

ν.2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 

Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 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 σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων 

σκύλων δεικτών με όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται και στις δύο 

περιπτώσεις με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Άρθρο 5  - Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς 

 1. Οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς 

ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 

4711/2020 (ΦΕΚ Α 145) και οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο ενδιαίτημα, να 

συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στο π.δ. 184/1996, καθώς και 

τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, και να τηρούν όλους τους 

κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης. 

που εξειδικεύονται μΜε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα έγκρισης και καταγραφής των εκτροφέων 

ζώων συντροφιάς και εξειδικεύονται οι κανόνες υγείας και ευζωίας των σκύλων και 

γατών κατά την εκτροφή τους. 

2. Από την ανωτέρω διαδικασία έγκρισης εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι 

ιδιοκτήτες ζώων που θέλουν να αναπαράξουν μία φορά το ζώο συντροφιάς σε όλη 

τη ζωή του, με σκοπό να κρατήσουν οι ίδιοι τα νεογέννητα.  
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Οι εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν 

ενημερωμένο διαβατήριο, σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στο 

ΕΜΣΖΙ.  

 

3. Κάθε άλλη περίπτωση εκτροφής, αναπαραγωγής, πώλησης, δωρεάν διάθεσης 

ζώου από ιδιώτη ιδιοκτήτη, πλην των εγκεκριμένων και αδειοδοτημένων κατά τα 

ανωτέρω, θεωρείται παράνομη εκτροφή και υπόκειται σε κυρώσεις.  

4. Για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής ο επαγγελματίας εκτροφέας τηρεί αρχεία, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων της παρ. 1. Τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής πρέπει να είναι 

δηλωμένα στο ΕΜΖΣΙ με την ένδειξη αναπαραγωγικό ζώο.  

5. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από το δεύτερο 

οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από 

τον τελευταίο τοκετό.  

6. Η αναπαραγωγή μετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου, καθώς και η αναπαραγωγή 

του ίδιου ζώου περισσότερες από 6 φορές σε όλη τη ζωή του απαγορεύεται.  

7. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς, που τα 

ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς 

τους μπορεί, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την 

υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των 

απογόνων του. Ο προσδιορισμός των βλαβερών χαρακτηριστικών γίνεται απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση των 

Κτηνιατρικών σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.της χώρας.  

8. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή γεννητόρων που έχουν πρώτου βαθμού 

συγγένεια. 

9. Απαγορεύεται: 
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α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, 

συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών, 

β) η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των δέκα 12 εβδομάδων, 

γ) η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι, 

δ) η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι,  

ε) η έκθεση σκύλων και γάτων από καταστήματα πώλησης ειδών ζώων συντροφιάς 

(pet shops). 

10. Απαγορεύονται οι διαδικτυακές, έντυπες, ή άλλες αγγελίες «για ζευγάρωμα» 

ζώων συντροφιάς.  

11. Αγγελίες για πώληση ή υιοθεσία ζώων συντροφιάς σε έντυπα, φυλλάδια, 

τοιχοκολλήσεις, σε ιστοσελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέπονται 

μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2  του παρόντος άρθρου, 

με υποχρεωτική αναφορά του αριθμού σήμανσης και του αριθμού έγκρισης του 

καταγεγραμμένου-αδειοδοτημένου ή εγκεκριμένου εκτροφέα. Ειδικώς για 

αδέσποτα ζώα επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελίας εφόσον συνοδεύεται από τον 

υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας που έχει αναρτηθεί στην Πανελλήνια Πλατφόρμα 

Υιοθεσιών.  

Ειδικά για σκύλους και γάτες, στις αγγελίες για πώληση, υιοθεσία ή δωρεά 

αναρτώνται ελάχιστες πληροφορίες που αφορούν τα ζώα και περιλαμβάνουν 

πρόσφατη φωτογραφία του ζώου, τον αριθμό ταυτοποίησης (microchip), τη βάση 

δεδομένων στην οποία το ζώο έχει καταγραφεί, την ημερομηνία γέννησης και τη 

χώρα προέλευσης-τόπος γέννησης, το φύλο, η φυλή, την τιμή του ζώου εφόσον 

πωλείται και τα δικαιώματα του αγοραστή, πληροφορίες σχετικά με τους 

εμβολιασμούς και τις αποπαρασιτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και εάν το ζώο 

είναι στειρωμένο ή όχι. Επιπλέον στις αγγελίες σκύλων και γατών πρέπει να 

περιλαμβάνονται ελάχιστες πληροφορίες που αφορούν τους πωλητές ή τους 

διαφημίζοντες όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή ή του διαφημίζοντα 

(πραγματικό όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου), λογαριασμός ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου και τόπος όπου το ζώο βρίσκεται, το καθεστώς του πωλητή ή του 

διαφημίζοντα, δηλαδή εάν πρόκειται για εκτροφέα, έμπορο, νόμιμο καταφύγιο, 

φιλοζωική οργάνωση κλπ., καθώς και ο αριθμός άδειας ή έγκρισης ή καταγραφής 

του εκτροφέα, του πωλητή, τους καταφυγίου ή της φιλοζωικής οργάνωσης. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η διαφήμιση ή η αγγελία σκύλων και γατών με 

οποιονδήποτε τρόπο.  

Για την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας σε κάθε διαφήμιση ή αγγελία θα 

πρέπει να υπάρχει η εξής προειδοποίηση: «Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να 

γνωρίζετε ότι η αγορά ή η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει τη 

ζωής σας. Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίσετε την 

κάλυψη όλων των αναγκών για την ευζωία του. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττετε 

αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο».  

12. Απαγορεύεται να εισάγονται σκύλοι και γάτες που δεν έχουν ηλεκτρονική 

σήμανση.  

13. Κατά την πώληση ενός ζώου, υπογράφεται η «Δήλωση Αγοράς ζώου από νέο 

ιδιοκτήτη», μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή-νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα «Δήλωση Αγοράς ζώου» του Παραρτήματος 3. Παράλληλα χορηγούνται 

στο νέο ιδιοκτήτη δωρεάν ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την υπεύθυνη 

ιδιοκτησία και τη φροντίδα του ζώου σύμφωνα με τα Υποδείγματα του 

Παραρτήματος 5.  

Χ.  

 

 

 

 


