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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση των Μερών Α’ και Β’ του παρόντος επιδιώκεται η
ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς και η θέσπιση αυστηρών
κανόνων για τη διασφάλιση της ευζωίας των δεσποζόμενων και των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, που εμφορείται από τις πέντε διεθνώς αναγνωρισμένες
ελευθερίες (ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, από άσκοπη ταλαιπωρία και
καταπόνηση, από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, από φόβο και αγωνία και
ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς). Στον πυρήνα του σχεδίου
νόμου βρίσκεται, επίσης, η θέσπιση ενός σαφούς και συνεκτικού κανονιστικού
πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τη δραστική
μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας. Ο σκοπός αυτός
αποτελεί τον δικαιολογητικό λόγο θέσπισης της επαρκούς χρηματοδότησης των
δήμων για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, αλλά και χάραξης πολιτικών για τα δεσποζόμενα.
Το παρόν θα επαναξιολογηθεί κατά τον πέμπτο χρόνο της εφαρμογής του με σκοπό
τη βελτίωση ή τη συνολική αναθεώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων,
την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί ως προς τον έλεγχο του πληθυσμού και την
ευζωία των αδέσποτων ζώων.
Επιπλέον, στο Μέρος Γ’, ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης, λειτουργίας και
ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν: α) στη συνεργασία φορέων της
τοπικής αυτοδιοίκησης, β) τα αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και
νομικών προσώπων Ο.Τ.Α., γ) τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και δ) χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α.
α’ βαθμού.
Πιο συγκεκριμένα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 48, απαλείφονται οι
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας από την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) και δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των «φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης».
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 49, καθορίζεται ότι, για τη σύναψη
δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με Ο.Τ.Α. α’ ή β΄ βαθμού
ή συνδέσμων δήμων ή νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. αντίστοιχα, στο πλαίσιο
υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων,
ανεξαρτήτως εκχώρησης εσόδων εκ μέρους των δικαιούχων, καθώς και η κάλυψη
των κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης,
χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείων, δεν εφαρμόζονται η παρ.
1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και το π.δ. 169/2013 (Α΄ 272), ενώ
απαιτείται απόφαση αποδοχής των όρων του μόνον από την οικεία οικονομική
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επιτροπή, ή από το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση συνδέσμου δήμων ή
νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Ακόμη, ορίζεται ότι οι αποφάσεις της
οικονομικής επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και
της εκτελεστικής επιτροπής του Ο.Τ.Α., εφόσον απαιτείται αναμόρφωση του
τεχνικού προγράμματος αυτού, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 50, διευρύνονται οι περιπτώσεις των
δαπανών που εξαιρούνται από τον υπολογισμό των χρηματικών ποσών που οι
Ο.Τ.Α. οφείλουν να καταθέτουν στους ειδικούς λογαριασμούς κάλυψης των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους μετά το τέλος του ημερολογιακού
τριμήνου. Επιπλέον, μετατίθεται η πλήρης εφαρμογή του μηχανισμού αποτροπής
συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. κατά ένα
τρίμηνο κατά τρόπο ώστε η πλήρης ενεργοποίηση των ειδικών λογαριασμών να έχει
ως αφετηρία τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2021.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 51, παρατείνεται από την 1η Ιουλίου
2021 έως την 30η Ιουνίου 2022 η δυνατότητα παροχής από δήμο χρηματικών
επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος,
καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων,
που εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα
ολυμπιακών αθλημάτων.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Αναφορικά με τα Μέρη Α’ και Β’ μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η
αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων με τρόπο που να διασφαλίζει την
ευζωία τους και να αποτρέπει την αύξηση του πληθυσμού τους, η οποία σήμερα
είναι εκθετική. Επίσης, δεν έχουν εξαλειφθεί φαινόμενα εγκατάλειψης,
κακοποίησης και παράνομης εμπορικής εκμετάλλευσής τους, φαινόμενα τα οποία
δεν συνάδουν με τις προτεραιότητες και τις αξίες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού
κράτους.
Η υπεύθυνη ιδιοκτησία και η ενίσχυση της ευζωίας των ζώων συντροφιάς,
δεσποζόμενων και αδέσποτων, απαιτούν τη θεσμοθέτηση, με σαφή τρόπο, της
ενεργού συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και πρωτίστως των
δήμων, των επιστημόνων, των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων και των
υπεύθυνων πολιτών, με συγκεκριμένους ρόλους, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις,
με βάση την αρχή της διαφάνειας. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο ελλείπει σήμερα.
Επιπλέον, δεν υφίσταται σαφές και επαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης των
δήμων, οι οποίοι καλούνται να συντάξουν και να υλοποιήσουν συγκεκριμένα
επιχειρησιακά προγράμματα για τα ζώα με στόχους, χρονοδιάγραμμα και
προϋπολογισμό. Την ανωτέρω ανάγκη καλύπτει η αξιολογούμενη ρύθμιση, η οποία
θεσπίζει για πρώτη φορά πλαίσιο χρηματοδότησης.
Αναφορικά με το Μέρος Γ’:
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Επί του άρθρου 48, επισημαίνεται ότι οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας
(Ε.Ο.Ε.Σ.) θεσμοθετήθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 (L 210/19), που
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 (L 347/303), με στόχο τη
διευκόλυνση και την προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών του, για την ενίσχυση της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Με βάση το εν λόγω ενωσιακό πλαίσιο, ως
μέλη των Ε.Ο.Ε.Σ. συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ενώσεις που βρίσκονται στο έδαφος τουλάχιστον
δύο κρατών-μελών της Ε.Ε. Εξάλλου, με τις ρυθμίσεις του ν. 4483/2017 (Α’ 107), οι
Ε.Ο.Ε.Σ. συνιστούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιτελούν αποστολή
γενικού συμφέροντος.
Ωστόσο, η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) συγκαταλέγει τους Ε.Ο.Ε.Σ.
στους «φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης», χαρακτηρισμός που δεν είναι ορθός. Και
τούτο, διότι σε Ε.Ο.Ε.Σ. είναι δυνατό να συμμετέχουν Ο.Τ.Α., αλλά αφενός δεν είναι
οι μόνοι εταίροι αυτού, αφετέρου δεν προκύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι οι
Ο.Τ.Α. ή εν γένει οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να διαθέτουν την
πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου ενός Ε.Ο.Ε.Σ.. Εξάλλου, ο ν. 4483/2017 δεν
χαρακτηρίζει τους Ε.Ο.Ε.Σ. ως «φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης», διότι οι Ε.Ο.Ε.Σ.
έλκουν τη θεσμική τους καταγωγή από το ενωσιακό δίκαιο, ενώ διαθέτουν πολύ
ευρύτερη σκοποθεσία από τους επιμέρους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επί του άρθρου 49, παρίσταται ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών σύναψης των
δανειακών συμβάσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τους
δικαιούχους φορείς, των οποίων έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες έχουν
ενταχθεί σε Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης». Σημειώνεται ότι στην
παρ. 6 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 προβλέπεται ήδη ότι για τη συνομολόγηση
των σχετικών δανείων δεν εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010
(Α’ 87) και το π.δ. 169/2013 (Α’ 272). Λαμβανομένων υπόψη ότι: α) από τις πιστώσεις
του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Υπουργείων γίνεται η εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων, β) οι
όροι δανειοδότησης (επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής των δανείων, κ.λπ.) είναι
μοναδικοί και καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και γ) έχει προηγηθεί ήδη αίτημα με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής (αποκλειστική αρμοδιότητα) του οικείου Ο.Τ.Α. και έχει
ενταχθεί η σχετική πρόταση στο σχετικό Πρόγραμμα με απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού, καθίσταται άνευ ουσίας η εφαρμογή των πάγιων διατάξεων περί
συνομολόγησης δανείων (άρθρο 176 του ν. 3463/2006), δυνάμει των οποίων η
οικονομική επιτροπή διαπραγματεύεται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τους
όρους δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο δημοτικό ή
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περιφερειακό συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει αυτό, ή απαιτείται αυξημένη
πλειοψηφία ανάλογα με το ύψος του δανείου και τον πληθυσμό του Ο.Τ.Α. Οι τυχόν
δε ρήτρες δανειοδότησης περί απένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και
υπηρεσιών από προγράμματα και η εκχώρηση εσόδων από τους δικαιούχους φορείς
για την ασφάλεια των ανωτέρω δανείων, που ουσιαστικά λειτουργούν ως μέσο
πίεσης για ορθή και σύννομη χρήση των πόρων των προγραμμάτων, σε καμία
περίπτωση δεν μειώνουν την ανάγκη προώθησης της προτεινόμενης διάταξης, ώστε
να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση πιστώσεων από το εθνικό ή το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. Υπουργείων, να αυξηθούν οι επενδύσεις,
να μειωθεί η ανεργία και να φανούν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη εν γένει στην
ελληνική οικονομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Επί του άρθρου 50, παρίσταται ανάγκη διεύρυνσης των περιπτώσεων των δαπανών
που εξαιρούνται από τον υπολογισμό των χρηματικών ποσών που οι Ο.Τ.Α.
οφείλουν να καταθέτουν στους ειδικούς λογαριασμούς κάλυψης των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους μετά το τέλος του ημερολογιακού
τριμήνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι στους ειδικούς λογαριασμούς
μεταφέρονται τα ποσά των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που οφείλονται, με
υπαιτιότητα των ΟΤΑ. Σημειώνεται, δε, ότι προς την ίδια κατεύθυνση, στην υπό
στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του
υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 2091), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 2/86651/ΔΠΓΚ /28.06.2021 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2785), προβλέπεται ότι από τον έλεγχο της
ολοκλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εξαιρούνται ακριβώς οι ίδιες
περιπτώσεις υποχρεώσεων που εξαιρούνται με την προτεινόμενη διάταξη.
Επιπλέον, παρίσταται ανάγκη μετάθεσης της πλήρους εφαρμογής του μηχανισμού
αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από τους
Ο.Τ.Α. κατά ένα τρίμηνο, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις
οικονομικές υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών, αφενός, να ολοκληρώσουν
τη λογιστική τακτοποίηση των λογιστικών τους βιβλίων και, αφετέρου, να
αξιοποιήσουν τις πιστώσεις του τρέχοντος προγράμματος επιχορήγησης των
φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α. για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους και, κατ’ επέκταση, για τη μείωση των ποσών που θα απαιτηθεί
να δεσμεύσουν οι Ο.Τ.Α. στους ειδικούς λογαριασμούς.
Επί του άρθρου 51, παρίσταται ανάγκη παράτασης του χρονικού διαστήματος που
είχε τεθεί στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για τη δυνατότητα παροχής χρηματικών
επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος,
καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων,
που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα
ολυμπιακών αθλημάτων και το οποίο έληξε την 30.6.2021.
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3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Τα Μέρη Α΄και Β’ του παρόντος αφορούν στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων
συντροφιάς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κτηνιάτρους που
ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, τους εθελοντές
κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα φιλοζωικά
σωματεία και τις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τους
επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς, αλλά και το σύνολο των πολιτών. Το
Μέρος Γ’ αφορά τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.), τους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους Ο.Τ.Α α’ και β΄ βαθμού, τους συνδέσμους
δήμων και τα νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α., τις οικονομικές υπηρεσίες αυτών, το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τις οικονομικές επιτροπές των Ο.Τ.Α., τα δημοτικά και
περιφερειακά συμβούλια αυτών, τους τρίτους έναντι των οποίων οι Ο.Τ.Α. έχουν
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, αθλητικά σωματεία, αθλητές και αθλητικές ομάδες
και εμμέσως τους πολίτες της Επικράτειας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Μέρη Α΄- Β’
- ν. 604/1977 (Α’ 163),
- Υ.Α. 280262/03-12-2003 (Β’ 1874),
- ν. 4039/2012 (A’15),
- άρθρο 46 του ν. 4235/2014 (Α’ 32),
- παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),
- παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4384/2016 (Α’ 78),
- άρθρο 54 του ν. 4483/2017 (Α’ 107),
- άρθρο 29 του ν. 4509/2017 (Α’ 201),
- άρθρο 19 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),
- άρθρα 3 και 17 του ν. 4711/2020 (Α’ 145),
- άρθρο 55 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)
Μέρος Γ’
- παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),
-παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
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-π.δ. 169/2013 (Α’ 272),
- παρ. 6 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201)
- άρθρο 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)
- παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),
- παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
Μέρη Α΄- Β΄
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμορφώνεται εκ
βάθρων το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την
ευζωία των ζώων συντροφιάς. Για τον σκοπό αυτό,
i) με αλλαγή προεδρικού απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού νόμου, ώστε
διατάγματος,
να αντικατασταθούν υφιστάμενες διατάξεις τυπικού
υπουργικής απόφασης νόμου.
ή άλλης κανονιστικής
Μέρος Γ’
πράξης;
Απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού νόμου
προκειμένου να ρυθμιστεί ζήτημα που χρήζει
νομοθετικής διάταξης, να τροποποιηθούν υφιστάμενες
διατάξεις τυπικού νόμου και να χορηγηθούν
παρατάσεις που έχουν ταχθεί με τυπικό νόμο.
Μέρη Α΄- Β΄
Προκειμένου να καθοριστεί το νομοθετικό πλαίσιο για
ii) με αλλαγή διοικητικής
την ευζωία των δεσποζόμενων και των αδέσποτων
πρακτικής
ζώων συντροφιάς, δεν επαρκεί η αλλαγή της
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή νέας ερμηνευτικής
της δυνατότητας νέας προσέγγισης. Απαιτείται τροποποίηση τυπικού νόμου.
ερμηνευτικής
Μέρος Γ’
προσέγγισης της
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
υφιστάμενης
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
νομοθεσίας;
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υφιστάμενης νομοθεσίας.
Μέρη Α΄- Β΄
Απαιτείται παρέμβαση σε νομοθετικό επίπεδο.
iii) με διάθεση
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
περισσότερων
πόρων δεν επαρκεί για την επίλυση του ζητήματος της
ανθρώπινων και
αποτελεσματικής διασφάλισης της ευζωίας των ζώων
υλικών πόρων;
συντροφιάς, αδέσποτων και δεσποζόμενων. Απαιτείται
η θέσπιση νέων ρυθμίσεων με τυπικό νόμο.
Μέρος Γ’
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Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με
διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

Η αξιολογούμενη ρύθμιση των Μερών Α΄ και Β΄ λαμβάνει
υπόψη κανόνες του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου
ως προς την προστασία των ζώων συντροφιάς και τις
δραστηριότητες που συνδέονται με αυτά.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
ΜΕΡΗ Α’ - Β’








i) βραχυπρόθεσμοι:







Θέσπιση των πέντε (5) βασικών
ελευθεριών των ζώων.
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ζώων
Συντροφιάς, με επιμέρους μητρώα.
Θέσπιση Μητρώου Παραβατών με
καταγραφή των φυσικών προσώπων
που έχουν καταδικαστεί για ποινικώς
κολάσιμες πράξεις σε σχέση με τα ζώα.
Θέσπιση ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του
ζώου συντροφιάς με καταχώριση
αναλυτικών πληροφοριών για το ίδιο
και τον ιδιοκτήτη του.
Ενίσχυση του θεσμού της υιοθεσίας
αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τη
θέσπιση Πανελλήνιας Πλατφόρμας
Υιοθεσίας
Αδέσποτων
Ζώων
Συντροφιάς και τη δυνατότητα
συνεργασίας των δήμων με φιλοζωικά
σωματεία και οργανώσεις.
Διεύρυνση
της
έννοιας
της
κακοποίησης ζώου και θέσπιση
ψηφιακής πλατφόρμας καταγγελιών.
Θέσπιση προγράμματος «Άργος» για
τη χρηματοδότηση των δήμων και
καθορισμός υποχρεώσεών τους για
την υλοποίηση του προγράμματος
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
Σύσταση Εργαστηρίου Φύλαξης και
Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων
Συντροφιάς
στο
Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών
Ερευνών
της
Ακαδημίας Αθηνών με αντικείμενο την
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ανάλυση γενετικού υλικού (DNA) ζώων
συντροφιάς και στόχο αφενός την
προαγωγή της ευζωίας τους και,
αφετέρου,
την
ταυτοποίηση
γεννητόρων
εγκαταλελειμμένων,
νεκρών ή κακοποιημένων ζώων
συντροφιάς.
Σύσταση
Ειδικής
Επιτροπής
Παρακολούθησης της εφαρμογής της
ρύθμισης και
θέσπιση δεικτών
απόδοσης.
Κατάλληλη
επιμόρφωση
των
αρμοδίων για την υλοποίηση του
προγράμματος φορέων (υπαλλήλων
ΟΤΑ, οργάνων διαπίστωσης των
παραβάσεων, σωμάτων ασφαλείας).
Προαγωγή της ζωοφιλίας και της
υπεύθυνης
ιδιοκτησίας
μέσω
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
ΜΕΡΟΣ Γ’







Ενίσχυση ασφάλειας δικαίου
Διασφάλιση ομαλής και απρόσκοπτης
λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης
των δανειακών συμβάσεων του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με τους δικαιούχους φορείς, των
οποίων έργα, μελέτες, προμήθειες και
υπηρεσίες έχουν ενταχθεί σε Ειδικά
Αναπτυξιακά Προγράμματα, όπως το
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης
και
Αλληλεγγύης
για
την
Τοπική
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Διασφάλιση ότι στους ειδικούς
λογαριασμούς
του
μηχανισμού
αποτροπής
συσσώρευσης
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
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ii) μακροπρόθεσμοι:


τρίτους των Ο.Τ.Α. μεταφέρονται τα
ποσά
των
ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων που οφείλονται, με
υπαιτιότητα των Ο.Τ.Α.
Μετάθεση της πλήρους εφαρμογής
του
μηχανισμού
αποτροπής
συσσώρευσης
ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων προς τρίτους από τους
Ο.Τ.Α. κατά ένα τρίμηνο
Παροχή απαραίτητου χρόνου στις
οικονομικές υπηρεσίες των δήμων και
των περιφερειών να ολοκληρώσουν τη
λογιστική τακτοποίηση των λογιστικών
τους βιβλίων και να αξιοποιήσουν τις
πιστώσεις
του
τρέχοντος
προγράμματος επιχορήγησης των
φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α. για
την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους
Μείωση των ποσών που θα απαιτηθεί
να δεσμεύσουν οι Ο.Τ.Α. στους
ειδικούς λογαριασμούς.
Διευκόλυνση αθλητικών σωματείων,
αθλητών και αθλητικών ομάδων με
χρηματικές επιχορηγήσεις από Ο.Τ.Α.
και για το χρονικό διάστημα 1.7.2021 –
30.6.2022
ΜΕΡΗ Α’ – Β’
Αποτελεσματική
διαχείριση
των
αδέσποτων με μείωση του πληθυσμού
τους σε βάθος πενταετίας ή/και
εξάλειψη του φαινομένου της
ύπαρξης αδέσποτων σε βάθος
δεκαετίας
Ολοσχερής εξάλειψη φαινομένων
κάθε είδους κακοποίησης ζώων και
παράνομης εμπορίας τους
ΜΕΡΟΣ Γ’
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Διασφάλιση
βιωσιμότητας
και
ανάπτυξης των ΟΤΑ, αύξηση των
εσόδων
αυτών,
βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
και
διασφάλιση ευημερίας των πολιτών
Μεγιστοποίηση της απορρόφησης
πιστώσεων από το εθνικό ή το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Π.Δ.Ε. Υπουργείων,
Αύξηση επενδύσεων
Μείωση ανεργίας
Προαγωγή αθλημάτων
Προάσπιση υγείας
Διασφάλιση ποιότητας ζωής
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Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

 Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική
περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού
επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών
εργασίας / Δείκτης αμοιβών (ανά βασικό
τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της
συνολικής απασχόλησης (στο σύνολο του
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση
ορισμένου χρόνου (στο σύνολο του
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματικό
ύψος
συντάξεων
ανά
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες
και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος
ασφαλιστικών
εισφορών
ανά
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες
και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα
του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά
πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής
ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του
ΑΕΠ

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την
απονομή σύνταξης που γίνονται εν μέρει ή εν
όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας,
σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό
αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή
περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό
πληθυσμού
που
λαμβάνει
επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική δαπάνη
(συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται
από δήμους και άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε
προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω κρίσης
(π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα
φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες μάθησης
κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών
ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000
κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί
ασθενείς (απόλυτος αριθμός και ανά
διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή,
περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά
ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ
μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη επείγουσα
νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για
την πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
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Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
Συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
Συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό
μελών
Κοινοβουλίου,
περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων
ανά φύλο

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Στο άρθρο 4 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η
θέσπιση του «Εθνικού Μητρώου Ζώων
Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ), το οποίο τηρείται στη Γενική
Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής
Υπομητρώα: (α) Υπομητρώο Καταγραφής και
Παρακολούθησης
Ζώων
Συντροφιάς,
(β)
Υπομητρώο
Φιλοζωικών
Σωματείων
και
Οργανώσεων, (γ) Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων
Συντροφιάς, (δ) Υπομητρώο Επαγγελματιών και
Ερασιτεχνών Εκτροφέων, (ε) Πανελλήνια
i) Εάν είναι άμεση,
Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων
εξηγήστε:
Συντροφιάς, (στ) Υπομητρώο Εθελοντικής
Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς και (ζ) Αποθετήριο
Διαβατηρίων
Ζώων
Συντροφιάς.
Επίσης,
προβλέπεται η διαλειτουργικότητα του ΕΜΖΣ με
όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα και τις
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΜΖΣ θα
διαλειτουργεί επίσης με το Μητρώο Παραβατών,
η εγγραφή στο οποίο αποτελεί κώλυμα
καταχώρισης του παραβάτη στο ΕΜΖΣ με την
ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου ζώου
συντροφιάς.
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Ακόμη προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακής
εφαρμογής και ιστοσελίδας για την αναφορά
περιστατικών κακοποίησης ζώων και κάθε άλλης
παράβασης του παρόντος.

11.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Το πληροφοριακό σύστημα θα σχεδιαστεί με
τρόπο ώστε να είναι συμβατό με τη ψηφιακή
στρατηγική της χώρας.

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Τα πληροφοριακό σύστημα δύναται να
διαλειτουργεί με όλα τα μητρώα του δημόσιου
τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Μητρώου
Παραβατών, αλλά και με τις αντίστοιχες βάσεις
δεδομένων των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

Πρόκειται για ένα νέο πληροφοριακό σύστημα το
οποίο
όμως
αποτελεί
εκσυγχρονισμένη
μετεξέλιξη του ήδη υπάρχοντος, ήτοι της
υπάρχουσας Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης
που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

1

2

Στόχος
Με το άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός του παρόντος σχεδίου
νόμου, ήτοι η προστασία των ζώων συντροφιάς και η
εξασφάλιση της ευζωίας τους, η ενίσχυση της υπεύθυνης
ιδιοκτησίας τους και η θέσπιση σαφούς και συνεκτικού
κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς και τη μείωση του αριθμού τους μέσω
προγραμμάτων υιοθεσίας.
Με το άρθρο 2 ορίζονται οι έννοιες που χρησιμοποιούνται
στο παρόν σχέδιο νόμου ώστε να μην καταλείπεται
αμφιβολία για το νόημα τους. Οι ορισμοί έχουν
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3

4

5
6

7

8

9

διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες,
καθώς και τα πλέον επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα, ως
προς τις έννοιες που συνδέονται με την υγεία των ζώων.
Με το άρθρο 3 ορίζονται οι αρχές, οι φορείς και τα όργανα
που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προτεινόμενων
ρυθμίσεων και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.
Με το άρθρο 4 συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Ζώων
Συντροφιάς (ΕΜΣΖ) και καθορίζονται οι λεπτομέρειες της
τήρησης και της λειτουργίας του.
Επίσης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διενέργειας της
σήμανσης και της καταγραφής στο ΕΜΖΣ δεσποζόμενων
και αδέσποτων σκύλων και γατών και προσδιορίζονται οι
αρμοδιότητες και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων.
Με άρθρο 5 ρυθμίζεται η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου
(εγγράφου ταυτοποίησης) των ζώων συντροφιάς.
Με το άρθρο 6 προσδιορίζονται τα όργανα ελέγχου για την
ταυτοποίηση ζώων συντροφιάς βάσει του γενετικού υλικού
τους και προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση
ταυτοποίησης θηλυκών γεννητόρων μη σημασμένων ζώων.
Με το άρθρο 7 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη
διαδικασία και τους όρους υιοθεσίας αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο το εξωτερικό.
Προς τον σκοπό της ενίσχυσης του θεσμού της υιοθεσίας
αδέσποτων ζώων, προβλέπεται η δημιουργία και
λειτουργία
Πανελλήνιας
Πλατφόρμας
Υιοθεσίας
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο ΕΜΖΣ και ορίζονται οι
επιμέρους όροι λειτουργίας της.
Στο άρθρο 8 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την εκτροφή, την αναπαραγωγή και την εμπορία ζώων
συντροφιάς. Ειδικότερα, θεσπίζονται αυστηροί κανόνες για
την επαγγελματική και ερασιτεχνική, κατά περίπτωση,
εκτροφή, ενώ, στο πλαίσιο του κανόνα για αναπαραγωγή
υπό όρους, προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες ζώων
συντροφιάς μπορούν να αναπαράγουν το ζώο τους μία (1)
φορά σε όλη του τη ζωή.
Στο άρθρο 9 περιγράφονται οι υποχρεώσεις των
ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που
αντανακλούν την αρχή της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, όπως η
υποχρέωση αυστηρής τήρησης των κανόνων ευζωίας του
ζώου, σήμανσης και καταγραφής στο ΕΜΖΣ (για σκύλους
και γάτες), μη εγκατάλειψης του ζώου, μέριμνας
καθαρισμού του περιβάλλοντος από περιττώματα του
ζώου, επαρκούς επαφής και διατήρησης ψυχικής υγείας
του ζώου. Μεταξύ των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη
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10

11

12

συγκαταλέγεται και η στείρωση του σκύλου ή της γάτας,
ώστε να ανασχεθεί το φαινόμενο επαναλαμβανόμενων
γεννήσεων που οδηγούν σε εγκατάλειψη των ζώων αυτών
και κατά τούτο στην αύξηση του αριθμού των αδέσποτων
σκύλων και γατών. Εναλλακτικά της στείρωσης,
προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής γενετικού υλικού
(DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού
Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με στόχο, αφενός, την
προαγωγή της ευζωίας των ζώων συντροφιάς και,
αφετέρου,
την
ταυτοποίηση
γεννητόρων
εγκαταλελειμμένων, νεκρών ή κακοποιημένων ζώων
συντροφιάς, ώστε να επιβληθούν στον ιδιοκτήτη τους οι
προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Με το
πλέγμα των δύο εναλλακτικών λύσεων επιτυγχάνεται, με
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ο θεμελιώδης σκοπός
των αξιολογούμενων ρυθμίσεων περί αποτροπής της
αύξησης του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων και
γατών μέσω του ελέγχου της αναπαραγωγής των ζώων
αυτών και της δυνατότητας εντοπισμού και τιμωρίας όσων
ιδιοκτητών δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που
τίθενται.
Στο άρθρο 10 προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και οι
υποχρεώσεις των δήμων σχετικά με τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και παρέχεται η ευχέρεια
συνεργασίας τους με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι
καταχωρημένες στο σχετικό υπομητρώο του ΕΜΖΣ. Μεταξύ
των καινοτομιών των προτεινόμενων ρυθμίσεων
συγκαταλέγεται η υποχρέωση κάθε δήμου να συντάξει και
να υλοποιήσει επιχειρησιακό πρόγραμμα περισυλλογής
και διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Ενισχύεται, επίσης, ο
ρόλος της πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του
επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων
αδέσποτων ζώων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, η οποία
συγκροτείται σε κάθε δήμο.
Με το άρθρο 11 θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα για τη
χρηματοδότηση των δήμων προς τον σκοπό της
υλοποίησης
των
επιχειρησιακών
προγραμμάτων
περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 10.
Με το άρθρο 12 προβλέπεται η θέσπιση κινήτρων από τους
δήμους προς τους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών που
προβαίνουν σε σήμανση, στείρωση και υιοθεσία
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13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

αδέσποτων ζώων, όπως διατακτικές («voucher») ή μείωση
δημοτικών τελών ανά έτος κατά ανώτατο ποσοστό έως
δέκα τοις εκατό (10%).
Με το άρθρο 13 συνιστάται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) Εργαστήριο
Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς
(ΕΦΑΓΥΖΣ) το οποίο θα υπάγεται στο Ελληνικό Κέντρο
Γονιδιωματικής, με αντικείμενο τη συγκέντρωση, τη
φύλαξη, την επεξεργασία και την ανάλυση γενετικού
υλικού ζώων συντροφιάς και ιδίως σκύλων και γατών, για
την προαγωγή της ευζωίας τους, καθώς και για την
ταυτοποίηση γεννητόρων εγκαταλελειμμένων, νεκρών ή
κακοποιημένων ζώων συντροφιάς.
Στο άρθρο 14 προσδιορίζεται η διαδικασία λήψης και
καταχώρισης γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς στο
ΕΦΑΓΥΖΣ.
Με το άρθρο 15 ρυθμίζεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς
σε κατοικίες, υπό αυστηρούς όρους προκειμένου να
διασφαλίζονται οι κανόνες ευζωίας τους, καθώς και η
τήρηση των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών
διατάξεων περί κοινής ησυχίας.
Με το άρθρο 16 θεσπίζονται ρυθμίσεις ως προς την υπό
όρους διατήρηση ζώων σε ειδικές εγκαταστάσεις.
Με το άρθρο 17 καθορίζονται οι όροι μετακίνησης και
μεταφοράς των ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τους
ενωσιακούς κανόνες.
Με το άρθρο 18 καθορίζονται οι όροι μεταφοράς των ζώων
συντροφιάς με επιβατηγά πλοία.
Με το άρθρο 19 ρυθμίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις
πρόσβασης σκύλων συντροφιάς σε παραλίες, οργανωμένες
και μη.
Στο άρθρο 20 προβλέπεται η υποχρέωση των υπευθύνων
σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων,
κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης τροφίμων,
εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης και γενικά χώρων
υγειονομικού ενδιαφέροντος να λαμβάνουν τα κατάλληλα
μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς στα απορρίμματα των εγκαταστάσεών
τους.
Με το άρθρο 21 καθορίζονται οι χώροι, όπου επιτρέπεται
η είσοδος των σκύλων βοήθειας και των ζώων θεραπείας.
Στο άρθρο 22 καθορίζονται οι προϋποθέσεις διοργάνωσης
και διεξαγωγής εκθέσεων και εκδηλώσεων με ζώα
συντροφιάς. Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική
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23

24

25

26

27

αδειοδότηση των διοργανωτών, η υπηρεσία που θα είναι
αρμόδια για την αδειοδότηση και ορίζονται οι
υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, του κατόχου και συνοδού του
ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια αυτών των εκθέσεων
και εκδηλώσεων.
Στο άρθρο 23 θεσπίζεται η απαγόρευση συμμετοχής κάθε
είδους ζώου σε οποιοδήποτε είδος μάχης, σε κάθε είδους
θεάματα και εν γένει εκδηλώσεις και επιδείξεις, καθώς και
σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση
οικονομικού οφέλους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η
συμμετοχή ζώων στο πλαίσιο τήρησης μακροχρόνιων
λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων, μόνο αν διασφαλίζεται η
ευζωία των ζώων και με υποχρεωτική παρουσία
κτηνιάτρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Επίσης,
θεσπίζεται η απαγόρευση εκτροφής, εξαγωγής και
χρησιμοποίησης σκύλων, γατών, ιπποειδών, τρωκτικών και
ειδών νυφίτσας για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος
ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.
Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της τήρησης
των ανωτέρω απαγορεύσεων και οι σχετικές διαδικασίες.
Με το άρθρο 24 διευρύνεται σημαντικά η έννοια της
κακοποίησης ζώων, με την προσθήκη της εγκατάλειψης
νεογέννητων, και προσδιορίζονται οι πράξεις που
εμπίπτουν σε αυτή. Επίσης, θεσπίζεται απαγόρευση
πώλησης, εμπορίας, παρουσίασης και διακίνησης μέσω
διαδικτύου οπτικοακουστικού υλικού με συγκεκριμένο
περιεχόμενο, με πρόβλεψη συγκεκριμένων εξαιρέσεων.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται, επίσης, η
υποχρέωση του υπαιτίου τραυματισμού ζώου σε τροχαίο
ατύχημα να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο δήμο ή την
Ελληνική Αστυνομία προς άμεση περίθαλψη του
τραυματισμένου ζώου.
Στο άρθρο 25 προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης
ψηφιακής εφαρμογής και ιστοσελίδας για την αναφορά
περιστατικών κακοποίησης ζώων και παράβασης του
παρόντος, ακόμα και με βάση ανώνυμες καταγγελίες
εφόσον παρέχονται επαρκή στοιχεία για τη διερεύνησή
της.
Με το άρθρο 26 θεσμοθετούνται ειδικά προγράμματα για
την πρόληψη και την καταπολέμηση ζωονόσων, τα οποία
καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με το άρθρο 27 καθορίζονται οι τρόποι και η διαδικασία
αντιμετώπισης της νόσου της λεϊσμανίωσης τόσο στους
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29

30

31

32

33

34

35

δεσποζόμενους όσο και στους αδέσποτους σκύλους, με
γνώμονα την ευζωία των ζώων, αλλά και την αποτροπή
δυνητικού κινδύνου για τη δημόσια υγεία.
Με το άρθρο 28 καθορίζονται οι κανόνες που πρέπει να
τηρούν τα καταφύγια ζώων συντροφιάς, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων που φιλοξενούνται σε
αυτά.
Με το άρθρο 29 επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές
ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς.
Με το άρθρο 30 προβλέπεται η ίδρυση και η λειτουργία
περιφραγμένων πάρκων σκύλων προς εξασφάλιση χώρου
για την άσκησή τους.
Στο άρθρο 31 προβλέπεται, προς τον σκοπό της ενίσχυσης
της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, αλλά και της διαχείρισης των
αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς,
η
διοργάνωση
επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων και η
προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των
ατόμων που είναι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, καθώς και
των προσώπων που εν γένει ασχολούνται με τα ζώα
συντροφιάς.
Στο άρθρο 32 προβλέπεται η συμπερίληψη της
εκπαίδευσης σχετικά με την προστασία της ευζωίας των
ζώων συντροφιάς στο πρόγραμμα σπουδών των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Με το άρθρο 33 θεσπίζονται συμπληρωματικές διατάξεις
για
την
προστασία
των
ζώων
συντροφιάς,
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης της αρμοδιότητας
της Εισαγγελικής Αρχής να προβαίνει σε προσωρινή ή
οριστική αφαίρεση του ζώου συντροφιάς από τον
ιδιοκτήτη του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να
προβαίνει σε επιτόπιες αυτοψίες σε καταφύγια,
ενδιαιτήματα ή εκτροφεία.
Με το άρθρο 34 θεσπίζονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις
για την παράβαση των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων
του παρόντος νόμου με σκοπό την αποτελεσματική
αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.
Με το άρθρο 35 θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις για την
παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και
ορίζονται οι αρμόδιες αρχές, ο τρόπος διαπίστωσης και
βεβαίωσης των παραβάσεων αυτών, καθώς και η
προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων. Προβλέπεται ρητά ότι
τα πρόστιμα αποτελούν έσοδο των αντίστοιχων ΟΤΑ και
διατίθενται αποκλειστικά προς βελτίωση των δημοτικών
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36

37

38

39

40

41

42

καταφυγίων και κτηνιατρείων, ίδρυση νέων, καθώς και για
την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή
του παρόντος.
Με το άρθρο 36 θεσπίζεται η λειτουργία Μητρώου
Παραβατών και ορίζονται οι περιπτώσεις εγγραφής
παραβατών σε αυτό, καθώς και οι συνέπειες της εν λόγω
εγγραφής.
Με το άρθρο 37 ρυθμίζονται η περισυλλογή, η διάθεση και
η αποτέφρωση ή η υγειονομική ταφή των νεκρών ζώων
συντροφιάς και προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης και
λειτουργίας κοιμητηρίων και αποτεφρωτηρίων ζώων
συντροφιάς.
Στο άρθρο 38 προβλέπεται η αρμοδιότητα του Συνηγόρου
του Πολίτη, για τη διαμεσολάβηση σχετικά με τα
δικαιώματα των ζώων και την τήρηση της σχετικής
νομοθεσίας.
Στο άρθρο 39 συγκροτείται επταμελής Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης της εφαρμογής της αξιολογούμενης
ρύθμισης με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των
αντιπροσωπευτικών φορέων. Επιπλέον, ορίζονται οι
αρμοδιότητες της Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει την
επιστημονική υποστήριξη των αρμοδίων αρχών με την
εκπόνηση μελετών και τη σύνταξη προτάσεων, την παροχή
γνώμης προς τις αρμόδιες αρχές για μεμονωμένα ζητήματα
που άπτονται της προστασίας ζώων συντροφιάς και την
υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών και
κάθε άλλο αρμόδιο υπουργείο για την αξιολόγηση και τη
βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.
Με το άρθρο 40 προβλέπεται η υποχρέωση των δήμων να
ορίζουν υπεύθυνο πρόσωπο για θέματα ζώων συντροφιάς
τροποποιώντας τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
προς εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης
αδέσποτων ζώων.
Με το άρθρο 41 προβλέπεται ο καθορισμός Βασικών
Δεικτών Απόδοσης προς τον σκοπό της αποτελεσματικής
παρακολούθησης της εφαρμογής των επιχειρησιακών
προγραμμάτων κάθε δήμου. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων
Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εκπόνηση των εν λόγω
Δεικτών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 38.
Με το άρθρο 42 προβλέπεται η συνολική αξιολόγηση του
παρόντος με σκοπό τη βελτίωση επιμέρους διατάξεων ή τη
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43

44

45

46
47

48

49

συνολική αναθεώρηση του πλαισίου για την ευζωία των
ζώων συντροφιάς κατά το πέμπτο έτος από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και προσδιορίζεται και η αντίστοιχη
διαδικασία. Σκοπός της εν λόγω αξιολόγησης είναι η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων
αναφορικά με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Με το άρθρο 43 εντάσσονται τα φιλοζωικά σωματεία και οι
φιλοζωικές οργανώσεις στους φορείς που δύνανται, υπό
προϋποθέσεις, να χρηματοδοτηθούν από τους ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού για την επίτευξη των σκοπών τους.
Με το άρθρο 44 εισάγεται η υποχρέωση για τους
επαγγελματίες εκπαιδευτές σκύλων, αφενός, της
πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας και,
αφετέρου, της πιστοποίησης της επαγγελματικής
επάρκειάς τους ως προς την προσφορά των υπηρεσιών
τους. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι εκπαιδευτές
σκύλων εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας καθώς ακολουθούν εσωτερικό
σύστημα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης.
Με το άρθρο
45 παρέχονται συγκεκριμένες
εξουσιοδοτήσεις, κατά περίπτωση, στους Υπουργούς
Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος.
Με το άρθρο 46 εισάγονται μεταβατικές διατάξεις.
Στο άρθρο 47 αναφέρονται οι διατάξεις που καταργούνται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Με το άρθρο 48 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4674/2020 (Α’ 53) και οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) πλέον δεν συγκαταλέγονται μεταξύ
των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το άρθρο 49 ορίζεται ότι, για τη συνομολόγηση δανείων
μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των
νομικών προσώπων Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης
ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εξυπηρέτηση των
οποίων, ανεξαρτήτως εκχώρησης εσόδων εκ μέρους των
δικαιούχων, καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους εξόδων
και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης,
χρηματοδοτείται
από
το
εθνικό
ή
το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείων, δεν
εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010
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52

(Α΄ 87) και το π.δ. 169/2013 (Α΄ 272). Προβλέπεται, επίσης,
ότι κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), απαιτείται
απόφαση αποδοχής των όρων χορήγησης του δανείου
μόνο από την οικονομική επιτροπή του Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄
βαθμού, ή από το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση
συνδέσμου δήμων ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. Η απόφαση
της οικονομικής επιτροπής για τη σχετική αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α., αποτελεί δεσμευτική
εισήγηση προς το οικείο συμβούλιο. Τέλος, ορίζεται ότι, οι
αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής για την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και της
εκτελεστικής επιτροπής του Ο.Τ.Α. εφόσον απαιτείται
αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αυτού,
αποτελούν δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό ή
περιφερειακό συμβούλιο.
Με το άρθρο 50 διευρύνονται οι περιπτώσεις των δαπανών
που εξαιρούνται από τον υπολογισμό των χρηματικών
ποσών που οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να καταθέτουν στους
ειδικούς λογαριασμούς κάλυψης των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους προς τρίτους με την προσθήκη των
δαπανών που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική
τακτοποίησή τους ή έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και
τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση, προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι στους ειδικούς λογαριασμούς
μεταφέρονται τα ποσά των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
που οφείλονται, με υπαιτιότητα των ΟΤΑ. Περαιτέρω,
προβλέπεται ότι, ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις της 30ης.6.2021, ο Προϊστάμενος των
Οικονομικών Υπηρεσιών δεν υποχρεούται να καταθέσει,
εντός δεκαπενθημέρου από την παρέλευση της ανωτέρω
ημερομηνίας, το απαιτούμενο χρηματικό ποσό στον ειδικό
λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων. Προβλέπεται δε ότι ποσά που έχουν κατατεθεί
μπορούν να αποδεσμευτούν, κατόπιν σχετικής αίτησης του
προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α., που
υποβάλλεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
Με το άρθρο 51 παρατείνεται από την 1.7.2021 έως την
30.6.2022 η δυνατότητα παροχής από δήμο χρηματικών
επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή
του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων
μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που
εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά
πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων.
Με το άρθρο 52 ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος νόμου.
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ΕNOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α
Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότη
τα

Χ

Χ

Προστασία της
δημόσιας υγείας

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

ΕΜΜΕΣ
Α

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΜΕΡΗ Α΄- Β’ Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκονται η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων
συντροφιάς και η θέσπιση αυστηρών κανόνων για τη διασφάλιση της ευζωίας των δεσποζόμενων και των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς που εμφορείται από τις πέντε διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες, οι οποίες
για πρώτη φορά κατοχυρώνονται νομοθετικώς. Η ευζωία των ζώων συντροφιάς ανάγεται σε πρωταρχικής
σημασίας ζήτημα για την κοινωνία με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και συνακόλουθα την
προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται
ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης ζώων, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις, ενώ
αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σοβαρές παραβάσεις. Επιπλέον, διευκολύνονται οι πολίτες να
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προβαίνουν σε πρωτοβουλίες ειδοποίησης των αρμοδίων αρχών και σε αναφορά περιστατικών κακοποίησης ή
παράβασης των ρυθμίσεων του παρόντος που τυχόν υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Πέραν της
αυστηροποίησης των διοικητικών και των ποινικών κυρώσεων, στόχος του παρόντος είναι η ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σημαντικής πληθυσμιακής μερίδας και η παροχή
κινήτρων στους πολίτες για την εφαρμογή της υπεύθυνης ιδιοκτησίας.
Εκτός από τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, στον πυρήνα του σχεδίου νόμου βρίσκεται επίσης
η θέσπιση ενός σαφούς και συνεκτικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τη
δραστική μείωση του αριθμού τους.
Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η αξιολογούμενη ρύθμιση εγκαθιδρύει το πλαίσιο θεσμοθετημένης
συνεργασίας μεταξύ του κράτους, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και φιλοζωικών
σωματείων και οργανώσεων. Προκειμένου η εν λόγω συνεργασία να είναι αποτελεσματική και διαφανής,
ιδρύεται μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας (ΕΜΖΣ) με διάφορα επιμέρους μητρώα.
Οι διατάξεις του παρόντος θα επαναξιολογηθούν κατά τον πέμπτο χρόνο της εφαρμογής του με σκοπό τη
βελτίωση ή τη συνολική αναθεώρησή τους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πρόοδο που θα έχει
επιτευχθεί ως προς τον έλεγχο του πληθυσμού και την ευζωία των αδέσποτων ζώων.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται:


















Ενίσχυση ασφάλειας δικαίου.
Διασφάλιση ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης των δανειακών συμβάσεων του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με τους δικαιούχους φορείς, των οποίων έργα, μελέτες,
προμήθειες και υπηρεσίες έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, όπως το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
Διασφάλιση ότι στους ειδικούς λογαριασμούς του μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των Ο.Τ.Α. μεταφέρονται τα ποσά των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που οφείλονται, με υπαιτιότητα των Ο.Τ.Α..
Μετάθεση της πλήρους εφαρμογής του μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. κατά ένα τρίμηνο.
Παροχή απαραίτητου χρόνου στις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών να
ολοκληρώσουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογιστικών τους βιβλίων και να αξιοποιήσουν τις
πιστώσεις του τρέχοντος προγράμματος επιχορήγησης των φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α.
για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
Μείωση των ποσών που θα απαιτηθεί να δεσμεύσουν οι Ο.Τ.Α. στους ειδικούς λογαριασμούς.
Διευκόλυνση αθλητικών σωματείων, αθλητών και αθλητικών ομάδων με χρηματικές
επιχορηγήσεις από Ο.Τ.Α.
Διασφάλιση βιωσιμότητας και ανάπτυξης των ΟΤΑ, αύξηση των εσόδων αυτών, βελτίωση
παρεχόμενων υπηρεσιών και διασφάλιση ευημερίας των πολιτών.
Μεγιστοποίηση της απορρόφησης πιστώσεων από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος του Π.Δ.Ε. Υπουργείων.
Αύξηση επενδύσεων
Μείωση ανεργίας
Προαγωγή αθλημάτων
Προάσπιση υγείας
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Διασφάλιση ποιότητας ζωής

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓ
ΗΣ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Σχεδιασμός /
προετοιμασί
α

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ

Προσλήψεις
/
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομέν
ων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΜΕΡΗ Α’ – Β’ Η επιτυχής υλοποίηση της αξιολογούμενης ρύθμισης προϋποθέτει επαρκή σχεδιασμό και
προετοιμασία αναφορικά με τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των υπομητρώων που
περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και εξοπλισμό για τη σύσταση του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης
Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Δύναται να προκληθεί επιπλέον δαπάνη στους προϋπολογισμούς των δήμων από τη ρύθμιση του
άρθρου 50.
20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Αναγνώριση
/ εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισ
ης κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟ
Ι
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Από το σχέδιο νόμου δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους Ο.Τ.Α., την αγορά, την κοινωνία
και το περιβάλλον.

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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ΕNOTHTA E: Έκθεση διαβούλευσης
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από
την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή
από τους συναρμόδιους Υπουργούς

22.





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
Φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις,
Κυνηγετικοί σύλλογοι, Κυνοφιλικοί Όμιλοι,
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Σκύλων,
Σύλλογος Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων
Ελλάδας, Ελληνικός Όμιλος Γάτας


Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

-

-
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Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

-

28.326 σχόλια, εκ των οποίων
μοναδικά ~12.230.

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Αριθμός
συμμετασχόντων

Συγκεκριμένα:
 340 σχόλια επί του άρθρου
1
 280 σχόλια επί του άρθρου
2
 185 σχόλια επί του άρθρου
3
 175 σχόλια επί του άρθρου
4
 6.600 σχόλια επί του
άρθρου 5
 1.650 σχόλια επί του
άρθρου 6
 380 σχόλια επί του άρθρου
7
 85 σχόλια επί του άρθρου 8
 170 σχόλια επί του άρθρου
9
 260 σχόλια επί του άρθρου
10
 70 σχόλια επί του άρθρου
11
 210 σχόλια επί του άρθρου
12
 10 σχόλια επί του άρθρου
13
 80 σχόλια επί του άρθρου
14
 15 σχόλια επί του άρθρου
15
 135 σχόλια επί του άρθρου
16
 5 σχόλια επί του άρθρου 17
 80 σχόλια επί του άρθρου
18
 45 σχόλια επί του άρθρου
19
 60 σχόλια επί του άρθρου
20
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Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

90 σχόλια επί του άρθρου
25
140 σχόλια επί του άρθρου
27
50 σχόλια επί του άρθρου
29
15 σχόλια επί του άρθρου
30
20 σχόλια επί του άρθρου
31
90 σχόλια επί του άρθρου
32
40 σχόλια επί του άρθρου
33
110 σχόλια επί του άρθρου
34
7 σχόλια επί του άρθρου 35
30 σχόλια επί του άρθρου
36
20 σχόλια επί του άρθρου
37
130 σχόλια επί του άρθρου
38
25 σχόλια επί του άρθρου
39
5 σχόλια επί του άρθρου 40
55 σχόλια επί του άρθρου
41
150 σχόλια επί του άρθρου
42
10 σχόλια επί του άρθρου
43
310 σχόλια επί του άρθρου
44
5 σχόλια επί του άρθρου 45
40 σχόλια επί του άρθρου
46
50 σχόλια επί του άρθρου
52
 Επί του άρθρου 2
(Ορισμοί):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
σχετικά με βελτιώσεις
στις διατυπώσεις των
ορισμών, όπως: ζώα
συντροφιάς, σκύλος
βοήθειας, σκύλος
εργασίας, ζώα
θεραπείας,
δεσποζόμενο ζώο
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συντροφιάς, ανάδοχος,
τσίρκο, ερασιτέχνης
εκτροφέας


Επί του άρθρου 3
(Αρμόδιες αρχές):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που αφορούν τους
ιδιωτικούς φύλακες
θήρας και τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς του ν.
4712/2020.



Επί του άρθρου 4
(ΕΜΖΣ):
Σχόλια που εισηγούνται
την πρόσβαση της
ΕΛ.ΑΣ. στο ΕΜΖΣ έχουν
ικανοποιηθεί, καθώς η
σχετική πρόβλεψη
υπάρχει ήδη στο άρθρο.
Σχόλια που αφορούν
την προστασία
προσωπικών δεδομένων
έχουν ικανοποιηθεί,
καθώς η σχετική
πρόβλεψη υπάρχει ήδη
στο άρθρο.
Σχόλια που εισηγούνται
την εισαγωγή ειδικού
άρθρου για τη
διαδικασία έκδοσης
διαβατηρίου
υιοθετήθηκαν με την
προσθήκη του άρθρου
5.
Επί του άρθρου 7
(Υιοθεσία):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που εισηγούνται τη
διευκόλυνση φιλόζωων
ιδιωτών να υιοθετήσουν
ζώα.





Επί του άρθρου 9
(Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη
ζώου συντροφιάς):
Υιοθετήθηκε η
συντριπτική πλειοψηφία
των σχολίων που
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εισηγούνται την
κατάργηση της
υποχρεωτικής
στείρωσης, καθώς
εισάγεται πρόβλεψη
απαλλαγής από αυτή
για σκύλους και γάτες
των οποίων γενετικό
υλικό καταχωρίζεται στο
ΕΦΑΓΥΖΣ σύμφωνα με
τα άρθρα 13-14. Επίσης,
ικανοποιείται ο σκοπός
τον οποίον
επικαλούνται τα σχόλια
που εισηγούνται την
υποχρεωτική στείρωση
ως μέσο αποτροπής της
δημιουργίας νέων
αδέσποτων, καθώς με
την καταχώριση του
γενετικού υλικού
σκύλων και γατών
σύμφωνα με τα άρθρα
13-14, καθίσταται
εφικτή η ταυτοποίηση
των γεννητόρων μη
σημασμένων
εγκαταλελειμμένων
ζώων και η επιβολή
αυστηρών κυρώσεων
στους ιδιοκτήτες τους.


Επί του άρθρου 8
(Εκτροφή,
αναπαραγωγή και
εμπορία ζώων
συντροφιάς):
Υιοθετήθηκε η
πλειοψηφία των
σχολίων, τα οποία
εισηγούνται την
πρόβλεψη και ρύθμιση
της ερασιτεχνικής
εκτροφής, καθώς
εισάγεται σχετική
πρόβλεψη
αναπαραγωγής σκύλων
και γατών υπό
αυστηρούς όρους.
Επίσης, υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
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την αναπαραγωγή
δεσποζόμενων ζώων μία
(1) φορά σε όλη τη ζωή
τους, με άδεια και υπό
την εποπτεία της
πενταμελούς επιτροπής
κάθε δήμου σύμφωνα
το άρθρο 8 παρ. 8.
Επί του άρθρου 12
(Κίνητρα για σήμανση,
στείρωση, υιοθεσία):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που αφορούν την
κατάργηση της
υποχρεωτικής
στείρωσης, καθώς
προβλέφθηκε στο
άρθρο 5 η δυνατότητα
απαλλαγής, εφόσον
καταχωρηθεί γενετικό
υλικό του ζώου, κατά τα
προβλεπόμενα στα νέα
άρθρα 13-14.



Επί του άρθρου 15
(Διατήρηση ζώων
συντροφιάς σε
κατοικίες):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που εισηγούνται την
παραμονή ζώων
συντροφιάς στους
κοινόχρηστους χώρους
πολυκατοικίας, υπό την
προϋπόθεση ύπαρξης
ομόφωνης απόφασης
της συνέλευσης των
ιδιοκτητών και τήρησης
των κανόνων ευζωίας
των ζώων. Επίσης,
αυξήθηκε σε 3 από 2 ο
μέγιστος αριθμός ζώων
ανά διαμέρισμα, ο
οποίος δύναται να τεθεί
ως περιορισμός με τον
κανονισμό της
πολυκατοικίας.



Επί των άρθρων 17 και
18 (Μετακίνηση και
μεταφορά):
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Υιοθετήθηκαν σχόλια
που αφορούν τη
μεταφορά ζώων
εργασίας, με την
πρόβλεψη για την
έκδοση υπουργικής
απόφασης η οποία θα
καθορίζει τις
προδιαγραφές του
εξοπλισμού επί ή εντός
του αμαξώματος
οχημάτων, εντός του
οποίου θα μπορούν να
μεταφέρονται τα ζώα
(άρθρο 45 παρ. 18).


Επί του άρθρου 19
(Πρόσβαση σε
παραλίες):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που αφορούν το
κολύμπι σκύλων χωρίς
λουρί.



Επί του άρθρου 22
(Διοργάνωση
εκθέσεων):
Τα περισσότερα σχόλια
αφορούν τη στείρωση
των ζώων συντροφιάς
και, συγκεκριμένα, των
σκύλων, ως αποτρεπτικό
παράγοντα συμμετοχής
τους σε εκθέσεις και
αθλητικούς αγώνες. Τα
σχόλια έγιναν δεκτά,
καθώς στο άρθρο 9
προβλέφθηκε
δυνατότητα απαλλαγής
από την υποχρέωση
στείρωσης σκύλων και
γατών, εφόσον
καταγραφεί το γενετικό
υλικό του ζώου
συντροφιάς και κατά
τούτο καταστεί
απολύτως
ταυτοποιήσιμος ο
ιδιοκτήτης του.
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Επί του άρθρου 23
(Απαγόρευση
συμμετοχής ζώων σε
κάθε είδους θεάματα
και συναφείς
δραστηριότητες):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που αφορούν τη
συμμετοχή ζώων σε
εκδηλώσεις που
αφορούν μακροχρόνια
τοπικά έθιμα στο
πλαίσιο τήρησης της
λαϊκής παράδοσης υπό
τον αυστηρό όρο της
παρουσίας κτηνιάτρου
κατά τη διάρκειά τους
ώστε να διασφαλίζεται
η ευζωία των ζώων που
συμμετέχουν σε αυτές.



Επί του άρθρου 24
(Κακοποίηση ζώων):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που αφορούν τη
δυνατότητα αποφυγής
στείρωσης, καθώς
προβλέφθηκε απαλλαγή
υπό προϋποθέσεις στο
άρθρο 9.



Επί του άρθρου 33
(Συμπληρωματικές
διατάξεις προστασίας
ζώων):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που εισηγούνται την
οριστική αφαίρεση ζώου
από τον κάτοχό του σε
περιπτώσεις
βασανισμού, καθώς και
τη δυνατότητα σε
εξαιρετικές περιστάσεις
να αποφασίζουν την
προσωρινή αφαίρεση
ζώων τα όργανα
ελέγχου της παρ. 6 του
άρθρου 3.
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Επί του άρθρου 28
(Καταφύγια ζώων
συντροφιάς):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που εισηγούνται τη
δυνατότητα
επανατοποθέτησης
ζώων στο οικείο
περιβάλλον, μετά από
άδεια της πενταμελούς
Επιτροπής του κάθε
δήμου.



Επί του άρθρου 37
(Περισυλλογή, ταφή και
αποτέφρωση νεκρών
ζώων):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που εισηγούνται
πρόβλεψη για
δυνατότητα
ταυτοποίησης νεκρών
ζώων πριν την ταφή ή
αποτέφρωσή τους, με
την εισαγωγή του
άρθρου 6.



Επί του άρθρου 25
(Αναφορά
περιστατικών
κακοποίησης ζώων):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που εισηγούνται τη
δυνατότητα ανώνυμης
καταγγελίας, η οποία
διερευνάται μόνο
εφόσον περιέχει βάσιμα
στοιχεία για τη
διερεύνησή της.



Επί του άρθρου 45
(Εξουσιοδοτικές
διατάξεις):
Υιοθετήθηκε η
πλειοψηφία των
σχολίων, τα οποία
αφορούσαν την
κατάργηση της
υποχρεωτικής
στείρωσης, καθώς στο
άρθρο 9 εισάγεται
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δυνατότητα απαλλαγής
από τη στείρωση για
σκύλους και γάτες των
οποίων γενετικό υλικό
έχει καταχωρηθεί στο
ΕΦΑΓΥΖΣ σύμφωνα με
τα άρθρα 21-22.

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)



Επί του άρθρου 47
(Τελικές και
καταργούμενες
διατάξεις):
Υιοθετήθηκαν σχόλια
που αφορούν την περ.
θ’ της παρ. 2 του
άρθρου 47.



Επί του άρθρου 1
(Σκοπός – Αντικείμενο):
Η πλειοψηφία των
σχολίων δεν αφορούσε
κρίσεις επί του σκοπού
του νομοσχεδίου, αλλά
επί ρυθμίσεων που
αναπτύσσονται στα
επόμενα άρθρα, στα
οποία και αναλόγως
υιοθετήθηκαν ή όχι,
όπως αναλύεται
επιμέρους.



Επί του άρθρου 2
(«Ορισμοί»):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με το
συγκεκριμένο άρθρο,
καθώς θίγουν ζητήματα
που αναπτύσσονται σε
επόμενα άρθρα (όπως η
στείρωση) ή σχόλια που
εισηγούνται τη μόνιμη ή
την έως 20 μέρες
παραμονή των ζώων στα
καταφύγια. Το
αξιολογούμενο
νομοσχέδιο προβλέπει
την παραμονή των ζώων
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συντροφιάς σε
καταφύγια μέχρι την
υιοθεσία τους, εφόσον
δεν έχει βρεθεί
ανάδοχος και εφόσον
υπάρχουν διαθέσιμες
θέσεις, άλλως την
επανατοποθέτησή τους
στο οικείο περιβάλλον.


Επί του άρθρου 3
(Αρμόδιες αρχές):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
την απαλοιφή των
κτηνιατρικών
υπηρεσιών των
Περιφερειών από τις
αρμόδιες αρχές ελέγχου
της εφαρμογής της
κτηνιατρικής
νομοθεσίας. Ομοίως,
δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
την κατάργηση της
πρόβλεψης λειτουργίας
του Τμήματος
Προστασίας Ζώων
Συντροφιάς του
Υπουργείου Εσωτερικών
ως αρμόδιας αρχής για
την εποπτεία
εφαρμογής των
επιχειρησιακών
προγραμμάτων
διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς από
τους Δήμους, καθώς
κρίνεται αναγκαία η
εποπτεία των δήμων για
τη λειτουργία αυτή από
το αρμόδιο Υπουργείο,
με στόχο τον βέλτιστο
συντονισμό και έλεγχο
των ενεργειών τους.
Επίσης, δεν
υιοθετήθηκαν σχόλια
γενικού περιεχομένου
που δεν σχετίζονται με
τις ρυθμίσεις του
άρθρου.
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Επί του άρθρου 4
(ΕΜΖΣ):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που αφορούν
πτηνά, καθώς δεν
περιλαμβάνονται στα
ζώα που θα
καταχωρούνται στο
ΕΜΖΣ. Δεν
υιοθετήθηκαν σχόλια
που δεν σχετίζονται με
τις ρυθμίσεις του
παρόντος.
Επί του άρθρου 7
(Υιοθεσία):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
τη μη καταβολή εξόδων
για μετακίνηση και
σίτιση ζώου προς
υιοθεσία, καθώς η
κάλυψή τους
διευκολύνει την
υιοθεσία τους.

Επί του άρθρου 10
(Αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις Δήμων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
την υποχρεωτική
συνεργασία των δήμων
με φιλοζωικά σωματεία,
καθώς αυτό εξαρτάται
από τις ανάγκες και τις
δυνατότητες κάθε
δήμου. Σε κάθε
περίπτωση, έχει
περιληφθεί ρητά η
δυνατότητα των
φιλοζωικών σωματείων
να περισυλλέγουν και
να φροντίζουν
αδέσποτα, εφόσον
διαθέτουν, για τον
σκοπό αυτό, νομίμως
λειτουργούντα
καταφύγια. Επιπλέον, η
πρόβλεψη του θεσμού
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του αναδόχου
διασφαλίζει την παροχή
φροντίδας σε
περιπτώσεις που δεν
επαρκούν οι
εγκαταστάσεις των
καταφυγίων. Δεν
υιοθετήθηκαν σχόλια
που δεν σχετίζονται με
τις ρυθμίσεις του
άρθρου.


Επί του άρθρου 11
(Χρηματοδότηση των
Δήμων – Πρόγραμμα
Άργος):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
τη μη χρηματοδότηση
δήμων για την
αποτελεσματική
εφαρμογή
προγραμμάτων
διαχείρισης αδέσποτων
ζώων, καθώς η στήριξή
τους κρίνεται αναγκαία
προκειμένου να
ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από το
παρόν νομοσχέδιο.



Επί του άρθρου 12
(Κίνητρα για σήμανση,
στείρωση, υιοθεσία):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
να καταστεί
υποχρεωτική η θέσπιση
κινήτρων για στείρωση
και σήμανση
δεσποζόμενων ζώων
από τους Δήμους,
καθώς ο τρόπος και το
εύρος εφαρμογής του
μέτρου εξαρτώνται από
τις ανάγκες και τις
δυνατότητες κάθε
δήμου. Σε κάθε
περίπτωση, πρωταρχικά
υπεύθυνος για τη
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φροντίδα και την ευζωία
ενός δεσποζόμενου
ζώου παραμένει ο
κάτοχος ή ιδιοκτήτης
του.



Επί του άρθρου 15
(Διατήρηση ζώων
συντροφιάς σε
κατοικίες):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με το παρόν
άρθρο, καθώς και
σχόλια που εισηγούνται
την κατάργηση της
παραμονής ζώων
συντροφιάς στους
κοινόχρηστους χώρους
πολυκατοικιών.



Επί του άρθρου 17
(Μετακίνηση και
μεταφορά):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με το
συγκεκριμένο άρθρο.



Επί του άρθρου 16
(Διατήρηση ζώων σε
ειδικές εγκαταστάσεις):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
την κατάργηση
ζωολογικών κήπων,
καθώς εκφεύγουν του
πεδίου εφαρμογής του
παρόντος.
Επί του άρθρου 19
(Πρόσβαση σε
παραλίες):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
την πρόσβαση σκύλων
σε όλες τις παραλίες
αδιακρίτως, χωρίς καμία
προϋπόθεση, καθώς και
σχόλια που εισηγούνται
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την απαγόρευση
σκύλων σε όλες τις
παραλίες, καθώς
κρίνεται πρόσφορη η
δυνατότητα πρόσβασής
τους, με τους όρους που
προβλέπονται στο
άρθρο.


Επί του άρθρου 21
(Σκύλοι βοήθειας και
ζώα θεραπείας):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
την είσοδο των σκύλων
βοήθειας και ζώων
θεραπείας σε όλους
ανεξαιρέτως τους
χώρους, καθώς σε
ορισμένες περιπτώσεις
και χώρους το μέγεθος
και τα ειδικά
χαρακτηριστικά τους
δύνανται να καθιστούν
την πρόσβασή τους
ιδιαιτέρως δυσχερή.



Επί του άρθρου 24
(Κακοποίηση ζώων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που αφορούν
την περαιτέρω
εξειδίκευση των
εννοιών της
κακοποίησης, καθώς
κρίνεται ότι έχουν ήδη
περιγραφεί επαρκώς
στη διάταξη.
Επί του άρθρου 25
(Αναφορά
περιστατικών
κακοποίησης ζώων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
τον υποχρεωτικό
χαρακτήρα της
πρόβλεψης του
παρόντος, καθώς και
σχόλια που δεν
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σχετίζονται με το παρόν
άρθρο.


Επί του άρθρου 26
(Πρόληψη και
καταπολέμηση
ζωονόσων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια, καθώς δεν
σχετίζονται με τις
ρυθμίσεις του άρθρου.



Επί του άρθρου 27
(Αντιμετώπιση
λεΐσμανίωσης):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που αφορούν
τους όρους και τις
προϋποθέσεις
αντιμετώπισης της
λεϊσμανίωσης
δεδομένου ότι τα
προβλεπόμενα στον
παρόντα νόμο έχουν
διατυπωθεί
λαμβάνοντας υπόψη
την ανάγκη
διασφάλισης της
δημόσιας υγείας και της
ευζωίας των ζώων.



Επί του άρθρου 28
(Καταφύγια ζώων
συντροφιάς):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με τις
ρυθμίσεις του άρθρου.
Επίσης δεν
υιοθετήθηκαν σχόλια
που αφορούν είτε την
επιμήκυνση είτε τη
σύντμηση της
παραμονής ζώων
συντροφιάς σε
καταφύγια, καθώς οι
προβλέψεις του άρθρου
7 κρίνονται επαρκείς.
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Επί του άρθρου 30
(Περιφραγμένα Πάρκα
Σκύλων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
να καταστεί
υποχρεωτική η
δημιουργία πάρκων
σκύλων από τους
δήμους, καθώς κρίνεται
ότι αρμόδιος να
αποφασίσει για την
αναγκαιότητα
δημιουργίας τους,
συνυπολογίζοντας τις
χωροταξικές και
πληθυσμιακές ανάγκες
είναι ο κάθε δήμος.



Επί του άρθρου 31
(Εκπαίδευση,
επιμόρφωση,
προαγωγή της
φιλοζωίας):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με το παρόν
άρθρο, καθώς και
σχόλια που εισηγούνται
μεγαλύτερη εξειδίκευση
των δράσεων
εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης για την
προαγωγή της
φιλοζωίας, καθώς
προβλέπεται η έκδοση
σχετικής ΚΥΑ για τον
σκοπό αυτό.



Επί του άρθρου 32
(Εκπαίδευση Σωμάτων
Ασφαλείας):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που
αμφισβητούν τη
χρησιμότητα της
διάταξης, καθώς και
σχόλια που εισηγούνται
τη σύσταση
εξειδικευμένου
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σώματος στην ΕΛΑΣ για
ζώα.


Επί του άρθρου 33
(Συμπληρωματικές
διατάξεις προστασίας
ζώων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με τις
ρυθμίσεις του άρθρου,
καθώς και σχόλια που
εισηγούνται την
οριστική (και όχι
προσωρινή) αφαίρεση
ζώου από τον κάτοχό
του σε όλες τις
περιπτώσεις
κακοποίησης διότι
τέτοια ρύθμιση θα ήταν
αντίθετη στην αρχή της
αναλογικότητας.



Επί του άρθρου 34
(Ποινικές κυρώσεις):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
έτι αυστηρότερες ποινές
για περιπτώσεις
κακοποίησης ζώων,
καθώς κρίνεται ότι το
πλαίσιο ποινών έχει
αυστηροποιηθεί
προσηκόντως.



Επί του άρθρου 35
(Διοικητικές κυρώσεις):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με τις
ρυθμίσεις του άρθρου,
καθώς και σχόλια που
αφορούν είτε την
αυστηροποίηση είτε τη
μείωση των κυρώσεων,
καθώς αυτές κρίνονται
επαρκείς και
πρόσφορες.
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Επί του άρθρου 36
(Μητρώο Παραβατών):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με τις
ρυθμίσεις του άρθρου.



Επί του άρθρου 37
(Περισυλλογή, ταφή και
αποτέφρωση νεκρών
ζώων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονται με το άρθρο.



Επί του άρθρου 38
(Αρμοδιότητα
Συνηγόρου του Πολίτη):
Δεν υιοθετήθηκαν τα
σχόλια καθώς κρίνονται
ως γενικοί σχολιασμοί.



Επί του άρθρου 44
(Πιστοποίηση
επαγγελματικής
επάρκειας εκπαιδευτών
σκύλων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
την εισαγωγή
αποκλειστικής εξάμηνης
προθεσμίας για την
έκδοση της σχετικής
ΚΥΑ, καθώς και σχόλια
που δεν βρίσκουν
σκόπιμη την
πιστοποίηση της
επαγγελματικής
επάρκειας των
εκπαιδευτών.



Επί του άρθρου 40
(Υπεύθυνος για θέματα
ζώων συντροφιάς):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
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σχετίζονται με τις
ρυθμίσεις του
συγκεκριμένου άρθρου.
Οι ευθύνες και οι
προϋποθέσεις
περιορισμού αυτών,
όσον αφορά τη
φροντίδα και των
αδέσποτων ζώων
συντροφιάς
περιγράφονται στο
άρθρο 5 παρ. 2.


Επί του άρθρου 41
(Βασικοί Δείκτες
Απόδοσης):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια καθώς δεν
σχετίζονται με τις
ρυθμίσεις του άρθρου.



Επί του άρθρου 42
(Αξιολόγηση της
εφαρμογής):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που είναι γενικά
και δεν σχετίζονται με
το παρόν άρθρο.



Επί του άρθρου 43
(Επιχορήγηση
φιλοζωικών σωματείων
και οργανώσεων):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που εισηγούνται
την απάλειψη της
δυνατότητας
οικονομικής στήριξης
των φιλοζωικών
σωματείων από τους
ΟΤΑ, καθώς κρίνεται ότι
η υπό όρους ενίσχυσή
τους μπορεί να
συμβάλει στην
αποτελεσματικότερη
διαχείριση των
αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και στην
ευζωία τους.
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Επί του άρθρου 46
(Μεταβατικές
διατάξεις):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια καθώς δεν
σχετίζονται με τις
ρυθμίσεις του άρθρου.



Επί του άρθρου 47
(Τελικές και
καταργούμενες
διατάξεις):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια που δεν
σχετίζονταν με το παρόν
άρθρο.



Επί του άρθρου 51
(Έναρξη ισχύος):
Δεν υιοθετήθηκαν
σχόλια καθώς δεν
σχετίζονται με το παρόν
άρθρο.

ENOTHTA ΣT: Έκθεση νομιμότητας
24.
25.



Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 5 του Συντάγματος
Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής
της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που
διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες
διατηρούνται χερσαία ζώα και τα
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Οδηγία

εκκολαπτήρια,
καθώς
και
την
ιχνηλασιμότητα
ορισμένων
δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών
για επώαση (L 314)
Κανονισμός
(ΕΕ)
2016/429
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των
ζώων και για την τροποποίηση και την
κατάργηση ορισμένων πράξεων στον
τομέα της υγείας των ζώων (L 84)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 577/2013
της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για
τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης
σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα
μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων,
την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και
τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη
διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των
δηλώσεων
που
πιστοποιούν
τη
συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι
οποίοι προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ.
576/2013
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 178)
Κανονισμός
(ΕΕ)
576/2013
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013
σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
998/2003 (L 178)
Κανονισμός (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου
της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την
προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
και συναφείς δραστηριότητες και για την
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ
και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1255/97 (L 3)
Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Νοεμβρίου 2003, για την
παρακολούθηση των ζωονόσων και των
ζωονοσογόνων παραγόντων, για την
τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ
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του Συμβουλίου και την κατάργηση της
οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L
325)


26.

Απόφαση
Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών





Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων
συντροφιάς, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 2017/1992 (Α΄31)

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

27.



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων

29.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 48
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4674/2020 (Α’ 53) με την
διαγραφή της αναφοράς στους
Ευρωπαϊκούς
Ομίλους
Εδαφικής
Συνεργασίας
και
το
άρθρο
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Όπου σε διατάξεις νόμων,
προεδρικών
διαταγμάτων
και
κανονιστικών
αποφάσεων
γίνεται
αναφορά
σε
«φορείς
τοπικής
αυτοδιοίκησης», εφεξής νοούνται η
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, η
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, οι
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι Σύνδεσμοι και τα
Δίκτυα Δήμων και τα νομικά πρόσωπα
των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού.»

Άρθρο 50
Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής
συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τρίτους από τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 107 ν. 4714/2020 (Α΄
148)
1. Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 107
του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) ως προς τις
εξαιρούμενες δαπάνες από το σύνολο
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
ΟΤΑ προς τρίτους τροποποιείται ως
προς τις εξαιρούμενες δαπάνες από το
σύνολο
των
ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους και
η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο
Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
έκαστου ΟΤΑ:

Υφιστάμενες διατάξεις
Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 (Α’
53) έχει ως εξής:
«1. Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων
και
κανονιστικών
αποφάσεων γίνεται αναφορά σε «φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης», εφεξής νοούνται
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι Περιφερειακές
Ενώσεις
Δήμων,
οι
Αναπτυξιακοί
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
Σύνδεσμοι και τα Δίκτυα Δήμων, οι
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας
και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α` και β`
βαθμού.»

Η παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148) έχει ως εξής:
«2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο
Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
έκαστου ΟΤΑ:
α) υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών
αναλυτική
κατάσταση
με
τις
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς
τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του
τριμήνου. Στην κατάσταση παρατίθενται
ανά παραστατικό δαπάνης κατ` ελάχιστον
τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται
στο μητρώο δεσμεύσεων και οι λόγοι μη
εξόφλησης και
β) καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό της
παρ. 1 το χρηματικό ποσό που απαιτείται,
προκειμένου
το
υπόλοιπο
του
λογαριασμού να καλύπτει το σύνολο των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΤΑ
προς τρίτους, εξαιρουμένων των δαπανών
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α)
υποβάλλει
στο
Υπουργείο
Εσωτερικών αναλυτική κατάσταση με
τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία
ημέρα του τριμήνου. Στην κατάσταση
παρατίθενται
ανά
παραστατικό
δαπάνης κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που
προβλέπεται να τηρούνται στο μητρώο
δεσμεύσεων και οι λόγοι μη εξόφλησης
και

που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα
των δικαιούχων ή είναι ενταγμένες σε
ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η
εκταμίευση χρηματοδότησης από τον
αρμόδιο φορέα.»

β) καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό
της παρ. 1 το χρηματικό ποσό που
απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο
του λογαριασμού να καλύπτει το
σύνολο
των
ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους,
εξαιρουμένων των δαπανών που δεν
έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των
δικαιούχων ή είναι ενταγμένες σε ειδικά
προγράμματα
και
εκκρεμεί
η
εκταμίευση χρηματοδότησης από τον
αρμόδιο φορέα ή έχουν εξοφληθεί και
εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους
ή έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και
τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση.»
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Καταργούμενες διατάξεις
που προβλέπουν κατάργηση
Άρθρο 47 παρ. 6
«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
καταργούνται:
(α) Το άρθρο 12 του Π.Δ. 44/2011 (Α’ «Άρθρο 12
110).
Μεταφορά κατοικίδιων ζώων
1.
Τα
επιβατηγά
πλοία
που
δραστηριοποιούνται για την κάλυψη
συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν
πλόες των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, II, III και IV,
διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους
απομονωμένους από τους χώρους
ενδιαίτησης επιβατών, για την παραμονή
κατοικίδιων ζώων που φέρουν κατά το
ταξίδι οι επιβάτες. Οι χώροι αυτοί μπορούν
να εξυπηρετούν αριθμό κατοικιδίων ζώων
που προκύπτει από το συνολικό αριθμό
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επιβατών που μεταφέρεται με το πλοίο δια
200.
2. Τα μεταφερόμενα με τα πλοία της
παραπάνω παραγράφου κατοικίδια ζώα
παραμένουν υποχρεωτικά καθ` όλη τη
διάρκεια του ταξιδίου στους ειδικά
διαμορφωμένους αυτούς χώρους. Από την
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα ειδικά
εκπαιδευμένα ζώα, κυρίως σκυλιά, που
βοηθούν τυφλούς τα οποία μπορούν να
συνοδεύουν τον κύριο τους στους χώρους
ενδιαίτησης επιβατών εφόσον διαθέτουν
σχετικά πιστοποιητικά.
3. Μικρόσωμα κατοικίδια ζώα που
συνήθως συμβιούν με τον άνθρωπο
(κυρίως γάτες, μικρόσωμα σκυλιά)
επιτρέπεται κατ` εξαίρεση να συνοδεύουν
τους ιδιοκτήτες τους στους θαλαμίσκους
επιβατών, εφόσον μεταφέρονται με ειδικά
καλάθια ή κλωβούς ή φέρουν φίμωτρο και
είναι εμβολιασμένα με τα κατάλληλα
εμβόλια όπως αποδεικνύεται από ανάλογα
πιστοποιητικά που φέρουν μαζί οι
ιδιοκτήτες τους. Στις περιπτώσεις αυτές τα
ζώα
παραμένουν
σε
ειδικά
διαμορφωμένους θαλαμίσκους επιβατών,
καθ` όλη την διάρκεια του ταξιδίου και δεν
επιτρέπεται να μεταφέρονται από τους
συνοδούς τους σε κοινόχρηστους χώρους
του πλοίου.
4. Λοιπά επιβατηγά πλοία, που
δραστηριοποιούνται για την κάλυψη
συγκοινωνιακών αναγκών, καθώς και
πλοία που εκτελούν περιηγητικούς πλόες,
δεν υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικά
διαμορφωμένους χώρους για κατοικίδια
ζώα. Η μεταφορά στα πλοία αυτά
κατοικίδιων ζώων επιτρέπεται σε ειδικά
καλάθια ή κλωβούς ενώ τα μεγαλύτερα
κατοικίδια ζώα φέρουν φίμωτρο και είναι
εμβολιασμένα με τα κατάλληλα εμβόλια
όπως αποδεικνύεται από ανάλογα
πιστοποιητικά που φέρουν μαζί τους οι
ιδιοκτήτες τους».
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(β) Τα άρθρα 1 έως 23 του ν. 4039/2012 «Άρθρο 1
(Α’ 15).»
Ορισμοί
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 είναι το σύνολο των κανόνων,
που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα
ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και
την καλή μεταχείριση τους, έτσι ώστε να
μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή
τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και
προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες,
χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και
διαβιούντα
εντός
ακατάλληλων
κατασκευών (π.χ. μεταλλικών), τη φροντίδα
για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση
κατάλληλης τροφής και νερού, την
καθημερινή άσκηση ή τον περίπατο τους
και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της
ύπαρξης τους.
γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που
συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί
από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην
κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή
συντροφιάς.
δ) 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 φύλακα του. Ως ζώα συντροφιάς
θεωρούνται και οι σκύλοι, που
χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη
ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή
βοήθειας και προστασίας ατόμων με
ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι
έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που
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χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες
δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
ε) 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 φύλακα του και δεν τελεί
υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχο
τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης
ποιμνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και
διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού,
της εκπαίδευσης τους, της φύλαξης του
ποιμνίου, της έρευνας και της διάσωσης,
δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.
στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το
ζώο
συντροφιάς,
που
εκδηλώνει
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.
ζ) Μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο
συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν
υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.
η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η
ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για
την περίθαλψη και την προσωρινή
παραμονή
σημαντικού
αριθμού
αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων
συντροφιάς.
θ) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε νόσημα
άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία
του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου
είδους.
ι) 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.
ια) θίασος με ποικίλο πρόγραμμα
(βαριετέ) είναι ομάδα ατόμων, η οποία σε
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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.
ιβ) Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της
Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής
Βάσης
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που
μεριμνούν για την υλοποίηση, τη
λειτουργία και την εποπτεία του όλου
συστήματος σήμανσης και καταγραφής των
ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
ιγ) Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου
των κανόνων προστασίας των ζώων και του
συστήματος και της καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι
οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο
Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και
Δήμων, μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή
και τον έλεγχο εφαρμογής - σε συνεργασία
με τις αρχές της προηγούμενης περίπτωσης
ιβ`- του συστήματος της Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή
κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των
κανόνων προστασίας των ζώων.
ιδ) Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των
παραβάσεων είναι τα όργανα που τις
διαπιστώνουν κατά την άσκηση των
ελεγκτικών
καθηκόντων
τους
και
συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής
Αστυνομίας, «καθώς και της Δημοτικής
Αστυνομίας,
της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων,
των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού
Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί
φύλακες
θήρας
των
κυνηγετικών
οργανώσεων.
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ιε) Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της
σήμανσης και της καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο
κτηνίατρος, που με βάση προβλεπόμενη
διαδικασία, με την υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, πιστοποιείται, αποκτά ειδικό
κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική
Βάση
σήμανσης
και
καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί
τη σήμανση και καταγράφει τα ζώα
συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το
βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου
σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί
στο εξωτερικό και σε κάθε αλλαγή του
ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του
και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες
πληροφορίες.
Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές
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 Διαχείρισης της
Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής
Βάσης
καταγραφής 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 κανόνων προστασίας των ζώων και του
συστήματος της σήμανσης και της
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών τους ορίζονται οι Διευθύνσεις
Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης
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Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες
των Δήμων και όπου αυτές δεν έχουν
συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης
του οικείου Δήμου.
3. 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, που αναφέρεται στο άρθρο 4
του παρόντος νόμου.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου
οι Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της
Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής
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 Τροφίμων: αα) τον έλεγχο
της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης
δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται τα
στοιχεία σήμανσης των ζώων συντροφιάς
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και των ιδιοκτητών τους, ββ) τον
εμπλουτισμό
με
τις
απαραίτητες
πληροφορίες
της
Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και τη
διαρκή αναβάθμιση της και γγ) τη
χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους
κτηνιάτρους, που πιστοποιούνται με τη
νόμιμη διαδικασία.
Β. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων:
α. Την παροχή της απαραίτητης
μηχανογραφικής υποδομής (κεντρικοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυο κ.λπ.) για
τη λειτουργία της κεντρικής διαδικτυακής
ηλεκτρονικής
βάσης,
στην
οποία
καταχωρίζονται 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 τεχνική 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 δεδομένων, να
είναι διαθέσιμα για έλεγχο για τρία (3)
τουλάχιστον χρόνια.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι
Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου
του συστήματος της σήμανσης και της
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2
παράγραφος 2, έχουν τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α. Τη συνεργασία με το Φορέα Εκτέλεσης
της σήμανσης 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

118

ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής
των ζώων συντροφιάς.
β. Τον έλεγχο και την εποπτεία του Φορέα
Εκτέλεσης της σήμανσης και της
καταγραφής των ζώων συντροφιάς.
3. Οι Φορείς Εκτέλεσης της σήμανσης και
της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και
των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2
παράγραφος 3, έχουν τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α. Τη διενέργεια της σήμανσης των ζώων
συντροφιάς 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
ενημέρωση 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 καταγραφή των ζώων
συντροφιάς.
γ. Την έκδοση σύμφωνου με τα
παραρτήματα 2 και 3 βιβλιαρίου υγείας
κατά τη σήμανση του ζώου συντροφιάς ή
διαβατηρίου, σε περίπτωση που το ζώο θα
μεταφερθεί στο εξωτερικό, καθώς και την
καταγραφή σε αυτά, ατελώς, της
οποιασδήποτε αλλαγής ιδιοκτήτη κατά την
κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον
εμβολιασμό του.
Άρθρο 4
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης
και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και
των ιδιοκτητών τους - Σήμανση, βιβλιάριο
υγείας ή διαβατήριο
1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων δημιουργείται Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική
Βάση
σήμανσης
και
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών
τους.
Στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται από
τους
κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, τα
στοιχεία, που αφορούν στην αναγνώριση
των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
(όπως φύλο, χρώμα, ράτσα, απώλεια,
παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, 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 απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί
προσωπικών δεδομένων». Η πιστοποίηση
των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την
ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη
Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη
χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο
κωδικού πρόσβασης στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση. Η Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση συνδέεται απευθείας με
τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους, που
πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων
συντροφιάς.
Η
πιστοποίηση
των
κτηνιάτρων των Διευθύνσεων Αγροτικής
Οικονομίας
και
Κτηνιατρικής
των
Περιφερειακών
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

120

σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
3.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 ή το
φιλοζωικό σωματείο ή την ένωση, που
μπορούν
να
προμηθεύονται
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 όταν η σήμανση του ζώου
πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία ή στους
ειδικά διαμορφωμένους χώρους, των
Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Χώρας.
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 του ταυτότητα ή το διαβατήριο
του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
προκειμένου να επαληθευτούν τα ατομικά
του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο
μοναδικός κωδικός σήμανσης του ζώου
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συντροφιάς με τα ατομικά στοιχεία του
ιδιοκτήτη του. 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, ράτσα)
και
τα
στοιχεία
του
ιδιοκτήτη
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή
άλλου ισοδύναμου εγγράφου).
β. Ο Ο.Τ.Α., 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 τριών (3) ευρώ,
ανά σημαινόμενο ζώο.
Το προαναφερθέν τέλος εισπράττεται και
εντός τριάντα (30) ημερών αποδίδεται στον
οικείο Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο που
διενεργεί την πράξη της σήμανσης και
καταγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή
Βάση
Δεδομένων του
Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. 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
στη
Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική
Βάση
σήμανσης
και
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών τους. Οι διαθέτες του
ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή
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χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να
διαθέτουν
στην
ελληνική
αγορά
ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με
τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες
χρήσης και στην ελληνική γλώσσα.
Βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται, εάν το ζώο
συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο.
5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή
και η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου
υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα των
Παραρτημάτων
2
και
3,
πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που
έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το
κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση που η σήμανση των
δεσποζόμενων
ζώων
συντροφιάς
πραγματοποιείται σε κτηνιατρείο ή
διαμορφωμένο χώρο που ανήκει σε Ο.Τ.Α.
ή σύμπραξη 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
ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων
ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να
ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων
ηλεκτρονικής
σήμανσης
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 συμμόρφωση
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,
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που έχει πιστοποιηθεί, για τη μεταβολή των
στοιχείων, που έχουν καταχωριστεί στη
βάση δεδομένων και αφορούν είτε τον ίδιο
(όπως
ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση,
τηλέφωνο,
αριθμό
ταυτότητας
ή
διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου
εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, που
έχει δηλώσει στο όνομα του (όπως
θάνατος, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη), το
αργότερο εντός 15 ημερών από τη
μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται
οι
πληροφορίες
της
Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής Βάσης. 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 διαβατήριο 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 εφαρμογής της
Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Ο
μοναδικός κωδικός της Ηλεκτρονικής
Σήμανσης
του
ζώου
συντροφιάς
εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο
διαβατήριο του ζώου χειρόγραφα ή με την
ετικέτα ταυτοποίησης.
9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών
δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που
φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο
του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου
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 Ακτοφυλακή
και η Θηροφυλακή των κυνηγετικών
συλλόγων,
εφοδιάζονται
με
τους
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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
δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο
Πανελλήνιος
Κτηνιατρικός
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 προαναφερθείσα βάση με
κωδικό πρόσβασης. Επίσης, κωδικός
πρόσβασης παρέχεται και στους Ο.Τ.Α.,
προκειμένου να έχουν τον έλεγχο
δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, στα
διοικητικά τους όρια.
11. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους
αρχίζει να λειτουργεί ένα μήνα μετά την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι
όροι δημιουργίας της Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής Βάσης, ειδικότερα τα
θέματα, που αφορούν στη διαδικασία
πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού
πρόσβασης στους φορείς εκτέλεσης της
σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, καθώς και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση
και τη λειτουργία της βάσης.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου
ζώου συντροφιάς
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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 γέννησης του
και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο
μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα
μήνα από την εύρεση ή απόκτηση του,
καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο
του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική
κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους
κτηνιάτρους 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
ιδιοκτητών τους,
γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου
και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέταση
του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική
εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο
διαβατήριο του ζώου, καθώς και να
μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου,
υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος,
προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο
διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει
να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση,
χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του
κινήσεις και η δυνατότητα του για την
πραγματοποίηση της απαραίτητης 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
ενημέρωση του σε κάθε αλλαγή του
ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.
Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύμφωνο με
τα Παραρτήματα 2 και 3.
ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε
περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί
το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί
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στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του
τόπου της κατοικίας του την πρόθεση του
αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να
λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο
αντίγραφο της μεταβολής 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 περιβάλλοντος από τα περιττώματα
του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο
βοήθειας,
ζ) να μεριμνά για τη στείρωση τους, εφόσον
δεν επιθυμεί 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 πιστοποιητικού
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 αδέσποτα ζώα
συντροφιάς, εκτός από εκείνα της
παραγράφου 5 του άρθρου 9, 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 το χώρο της
ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους
άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους
χώρους.
γ) για την αποφυγή ατυχημάτων
υποχρεούται κατά τη διάρκεια 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.
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4. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά
τη διάρκεια του κυνηγιού ή την
οποιαδήποτε μετακίνηση 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 προηγούμενης παραγράφου 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.
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
χειρόγραφα
ή
με
την
ετικέτα
ταυτοποίησης, ο αριθμός της σήμανσης στο
βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του
ζώου συντροφιάς, μέχρι να σημανθεί το
συγκεκριμένο ζώο. Τα μέσα μεταφοράς,
που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση
αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή
χώρο, φωτισμό και αερισμό και να
ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του
ζώου.
6. 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
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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.
7. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη
δημοσίευση
του
νόμου
αυτού
απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για
ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή
δωρεάν
παραχώρηση
σε
έντυπα,
φυλλάδια,
τοιχοκολλήσεις
ή
σε
ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός
της ηλεκτρονικής σήμανσης τους.
8.α. Απαγορεύεται να εισάγονται στην
Ελλάδα ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν
ηλεκτρονική σήμανση. Τα στοιχεία
σήμανσης των εισαγόμενων ζώων (κωδικός
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 Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου
ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη
του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να
αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης
ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από
κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή
παράνομου σκοπού).
Άρθρο 6
Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων
συντροφιάς
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση
προσώπων, που για εμπορικούς σκοπούς
εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα
συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με
αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,
που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση
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Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, στην
οποία έχει την κατοικία ή την έδρα του, να
υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και
να συμμορφώνεται με τους όρους, που
προβλέπονται στο π.δ. 184/1996. Για τη
χορήγηση
άδειας
εκτροφής,
αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων
συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι
κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι
κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής
αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του ν.
604/1977 και του π.δ. 463/1978. Οι
εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς
πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν
βιβλιάριο
υγείας
ή
διαβατήριο,
σημαίνονται
υποχρεωτικά
και
καταχωρίζονται
στη
Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4. Στις
εγκαταστάσεις εκτροφής, αναπαραγωγής ή
εμπορίας τους πρέπει να τηρούνται όλοι οι
κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής
κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης.
Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός
σκύλος αναπαραγωγής για εμπορικούς
σκοπούς απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση
άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και
εμπορίας ζώων συντροφιάς. Αδεια
εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας
ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους
ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών
όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
προηγούμενου εδαφίου.
Για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής
τηρούνται μητρώα. 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.
Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή
μετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου.
2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για
αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς, που τα
ανατομικά
και
φυσιολογικά
χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της
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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 με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Απαγορεύεται:
α) η πώληση σκύλων και γατών σε
υπαίθριους
δημόσιους
χώρους,
συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων
αγορών,
β) η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία
μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων,
γ) η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που
είναι ακρωτηριασμένοι,
δ) η αναπαραγωγή σκύλων που είναι
ακρωτηριασμένοι.
4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής,
αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων
συντροφιάς, καθώς και της άδειας
εκπαιδευτή σκύλων σε επαγγελματίες
εκτροφείς και ερασιτέχνες, με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου
Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και
οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν
οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής,
εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων
συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις,
τους χώρους διαμονής ή παραμονής των
ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον
αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η
αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία
ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
5. 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 5.
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Άρθρο 7
Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση
προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις με
ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται
με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από
την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του
οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει
συσταθεί από την υπηρεσία Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»
2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης τα ζώα
συντροφιάς πρέπει να βρίσκονται υπό την
άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη, κατόχου ή
συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να μην
τους προξενεί φόβο ή πόνο. Ζώα
συντροφιάς, που εκδηλώνουν χωρίς αιτία
επιθετική συμπεριφορά προς τα άλλα ζώα
ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά
φίμωτρο ή απομακρύνονται από την
έκθεση. Η παρουσία κτηνιάτρου είναι
υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της
έκθεσης.
3. Τα ζώα συντροφιάς, που συμμετέχουν σε
εκθέσεις, πρέπει να έχουν σημανθεί και
καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν
το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε
πρόσφατο αποπαρασιτισμό.
4.
Απαγορεύεται
η
συμμετοχή
ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους
εκθέσεις.
Άρθρο 8
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες
1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων
ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις
πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο
διαμερίσματα και πάνω, επιτρέπεται η
διατήρηση
δεσποζόμενων
ζώων
συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα με την
προϋπόθεση ότι αυτά: α) διαμένουν στο
ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή τον
κάτοχο τους, β) δεν παραμένουν μόνιμα
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στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους
του διαμερίσματος, γ) η παραμονή στα
διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την
επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων
ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων 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
προηγούμενου
εδαφίου. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να
περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων,
που επιτρέπονται, στα δύο (2) ζώα ανά
διαμέρισμα.
2. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων
συντροφιάς, που έχουν σημανθεί και
καταχωρισθεί νομίμως και φέρουν
βιβλιάριο υγείας, στις μονοκατοικίες με την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες
καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων,
καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί
κοινής ησυχίας.
3. Απαγορεύεται η διατήρηση και
παραμονή
ζώων
συντροφιάς
σε
κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
Επιτρέπεται όμως στην πυλωτή, στην
ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον
κήπο εφόσον υφίσταται η ομόφωνη
απόφαση της γενικής συνέλευσης των
ιδιοκτητών.
4. Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί
ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Για τα
λοιπά ζώα συντροφιάς, πρέπει να
τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2.
Άρθρο 9
Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων
ζώων συντροφιάς
1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για
την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με
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το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή
μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους
Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις
και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική
έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο,
ο οποίος έχει τη συνολική 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 υποδομή,
συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων
σχετικών 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 αυτής της παραγράφου.
2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή
όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν
και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά
κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων
ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της
συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά
σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές
φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους
ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την
Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους
Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται και
οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και
λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια
αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν
χώρους προσωρινής παραμονής και
περίθαλψης 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 έλεγχος τήρησης
των όρων λειτουργίας τους ασκείται από
την
αρμόδια
Γενική
Διεύθυνση
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Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα
με το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα
προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του
ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιμα
καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ.
Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να
ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή
και
κτηνιατρεία
αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς και από φιλοζωικα σωματεία
και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο
κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά
50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις
εγκαταστάσεις
και
τον
αναγκαίο
εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
604/1977 και του π.δ. 463/1978.
Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να
ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή
και
κτηνιατρεία
αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς και από φιλοζωικα σωματεία
και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο
κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν
κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική
υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον
αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ.
463/1978, όπως ισχύουν.
3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς,
συγκροτούνται
συνεργεία
από
άτομα
κατάλληλα
εκπαιδευμένα
και
έμπειρα
στην
αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα
συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο
τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους
σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων
αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας
υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και,
όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από
κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος
πραγματοποιείται
βάσει
ανάλυσης
κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση
των ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.
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4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που
περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά
στα υπάρχοντα καταφύγια 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 περίθαλψη ζώα,
μέχρι
την
αποθεραπεία
τους,
υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση,
στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική
σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται
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
αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή
αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή
είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες
ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικα
σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη
φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία
υιοθεσίας
τους,
υποβάλλονται
σε
ευθανασία.
5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που
περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη
σήμανση τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει
δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την
απώλεια τους, επιστρέφονται σε αυτόν.
6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που
περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι
είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί,
καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση
από τον ιδιοκτήτη τους μπορούν να
υιοθετούνται από ενήλικα άτομα ή από
φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, που
λειτουργούν νόμιμα.
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7. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς,
που υιοθετούνται, σημαίνονται άμεσα
ηλεκτρονικά και καταγράφονται στη
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα
πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του
οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται
σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό. Κατά
την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία
υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου
από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του υπευθύνου
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, φυσικό
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 ιδιοκτήτη ή σε
νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό του
και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται
εγγράφως με βέβαιη χρονολογία, υπό την
προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί,
σημανθεί και καταγραφεί 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 συνεργαζόμενα
με τους φορείς αυτούς φιλοζωικα
σωματεία και ενώσεις ως τη
συμπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5)
μηνών,
έχοντας
την
απαραίτητη
κτηνιατρική φροντίδα. Ζώα συντροφιάς,
που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με
γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι
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είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο
οικείο τους περιβάλλον, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου που
περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως
ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και
καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν
υποβληθεί
σε
αποπαρασίτωση,
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
επανεντασσομενων
αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι
Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να
δημιουργήσουν και σημεία παροχής
τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς
και τα συνεργαζόμενα με αυτούς
φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν
απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού
σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από
φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση
ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και
υγιεινής.
Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με
νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα,
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας,
στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια,
στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς,
στους
περιφραγμένους
αρχαιολογικούς χώρους και στους
περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού
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.
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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 Ενωσης και οι
οποίοι
συγκεντρώνουν
όλες
τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου
να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το
επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα.
Εθελοντές κτηνίατροι που μετακινούνται
προς τη Χώρα, προκειμένου να ασκήσουν
το επάγγελμα του κτηνιάτρου προσωρινά ή
περιστασιακά, πραγματοποιούν μόνο
στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων.
Στους εθελοντές κτηνίατρους για την
πραγματοποίηση των στειρώσεων, της
σήμανσης και της καταγραφής των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να
διατίθενται
οι
εγκαταστάσεις
των
γραφείων των αρμόδιων Υπηρεσιών
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας,
Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου ή
άλλοι χώροι που ανήκουν στην οικεία
Περιφέρεια ή Δήμο, εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμοι, υπό την εποπτεία των
προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι
προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών,
ο εξοπλισμός τους, η χρονική διάρκεια
διάθεσης τους, η διαδικασία διάθεσης και
κάθε σχετικό θέμα. Για τον ίδιο σκοπό,
επιτρέπεται να διατίθενται και οι χώροι
τοπικών ιδιωτικών κτηνιατρείων.
Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των
αδέσποτων ζωών συντροφιάς μπορεί να
πραγματοποιείται
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 Κτηνιατρικής της
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οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου
πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον
πληρούνται
οι
απαιτήσεις
που
προβλέπονται
στην
απόφαση
του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 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 τα φιλοζωικά σωματεία και
τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και
που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία
Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή
μετέχουν:
αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από
τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά
προτίμηση,
ο
υπεύθυνος
του
προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού
άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος
είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου
επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών
σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος
του οικείου Δήμου.
γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από
τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.
Η επιτροπή αποφασίζει για την
επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς,
σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ
του άρθρου 1, όπως ισχύει και
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που
προκύπτουν κατά τη διαχείριση των
αδέσποτων
ζώων.
Οι
Δήμοι,
οι
Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες
δημιουργούν 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 ευθανασίας σε
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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 αναπληρωτή 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
σωματείο
που
δραστηριοποιείται
στην
περιοχή
δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου
με τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος
μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή
σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως
αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών
σκύλων.
13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με τις επιτρεπόμενες
μεθόδους ευθανασίας, τους όρους
λειτουργίας των κινητών εγκαταστάσεων
πραγματοποίησης 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 χορήγηση από
την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε
Συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία
των Δήμων, σε εγκεκριμένα φιλοζωικά
σωματεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις
που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη
λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.
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15. Με απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
Οικονομικών
και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθορίζονται ο δήμος και οι σύνδεσμοι
δήμων, που επιχορηγούνται για τη
δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ύψος, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις 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 Περιφερειάρχης
για τον ορισμό των μελών των συλλογικών
οργάνων που προβλέπονται σε αυτήν.
Άρθρο 10
Μετακίνηση
συντροφιάς

και

μεταφορά

ζώων

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
υγειονομικούς
όρους
που
εφαρμόζονται
στις
μη
εμπορικού
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 μεταφορά», 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
μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα
τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής
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τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς
και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία,
εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε
ασφαλές
κλουβί
μεταφοράς
και
συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον
κάτοχο τους.Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον
φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να
μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς
κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο,
ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.
3. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά
διαθέτουν
καθαρά
κλουβιά,
προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές
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.
Άρθρο 11
Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς
σε
απορρίμματα
και
περισυλλογή νεκρών ζώων
1. Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων,
νοσοκομείων,
στρατοπέδων,
κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης
τροφίμων,
εγκαταστάσεων
μαζικής
εστίασης και γενικά χώρων υγειονομικού
ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την
αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς στα απορρίμματα των
εγκαταστάσεων τους.
2. Οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις είναι αρμόδιες για την
καθαριότητα των οδών του εθνικού,
επαρχιακού και αστικού δικτύου, έχουν
άμεση υποχρέωση να απομακρύνουν από
τις οδούς και τα πεζοδρόμια τα νεκρά ζώα
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και να μεριμνούν για την αποτέφρωση ή
την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με
τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
Αποτεφρωτήρια
ζώων
συντροφιάς
ιδρύονται και λειτουργούν και από Δήμους
και Συνδέσμους Δήμων.
3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς,
όπως αποτέφρωση και υγειονομική ταφή,
πραγματοποιείται σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Άρθρο 12
Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους
ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες
συναφείς δραστηριότητες
1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους
ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο
πρόγραμμα, εφόσον τα ζώα αυτά
χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο
και για οποιονδήποτε σκοπό στο
πρόγραμμα
τους,
πραγματοποιούν
παραστάσεις
ή
παρελαύνουν
ή
εμφανίζονται ενώπιον του κοινού.
2. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους
ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών
παιχνιδιών,
πίστας
αυτοκινητιδίων,
μουσικών
συναυλιών,
επιδείξεων,
πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ` όσον τα
ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε
τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο
πρόγραμμα τους.
3. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση
και
η
χρησιμοποίηση
ζώων
για
οποιοδήποτε
είδος
μάχης.
Επίσης
απαγορεύονται
η
εκτροφή,
η
χρησιμοποίηση και η εξαγωγή σκύλων,
γατών και ιπποειδών για παραγωγή
γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την
παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων
ουσιών.
Άρθρο 13
Εξαιρέσεις
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1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12
εξαιρούνται, οι νομίμως λειτουργούντες
ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα
καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα
περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα
εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις
ανάπτυξης
και
προβολής
του
κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, που
διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την
προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω
χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε
είδους, με τη συμμετοχή ζώων, πλην
παραστάσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και
διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που
περιλαμβάνουν
την
υπερπήδηση
εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το
ιππικό τρίαθλο.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 12
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του
άρθρου 7, καθώς και των ειδικών
διατάξεων, που αφορούν στα άλογα
ιπποδρομιών και στις ιπποδρομίες.
Άρθρο 14
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του
άρθρου 12 είναι ο Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που εκδίδει την άδεια
λειτουργίας
της
επιχείρησης
ή
πραγματοποίησης της εκδήλωσης κατά το
άρθρο 81 του ν. 3463/2006.
Άρθρο 15
Υπεύθυνη δήλωση
1. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά,
ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάματα,
μουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης ή
άλλες
συναφείς
καλλιτεχνικές
ή
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράμματα
από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12,
απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο
αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει στην
αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή
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και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι
δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του με
σκοπό τη χρησιμοποίηση τους με
οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή
στην εκδήλωση με την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο
13.
2. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14
δικαιούται να κάνει επιτόπιο έλεγχο στο
σημείο εγκατάστασης της επιχείρησης
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πριν ή και
μετά την έκδοση της άδειας, για να
διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του
παρόντος νόμου. Κατά τη διάρκεια του
ελέγχου η αρχή μπορεί να ζητήσει τη
συνδρομή των αστυνομικών αρχών,
εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η επιχείρηση
οφείλει να συνδράμει την αρχή κατά τη
διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση
άρνησης της δεν χορηγείται η άδεια
λειτουργίας ή, αν αυτή έχει ήδη χορηγηθεί,
ανακαλείται.
3. Η αρχή του άρθρου 14 είναι αρμόδια και
για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών
τρίτων, ιδιωτών ή σωματείων, σχετικά με
παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12
του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση
καταγγελίας η αρχή υποχρεούται σε άμεσο
επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας.
Άρθρο 16
Κακοποίηση των ζώων
α)
Με
την
επιφύλαξη
ειδικά
προβλεπόμενων
περιπτώσεων
της
ισχύουσας
ενωσιακής
και
εθνικής
νομοθεσίας, καθώς και του τρίτου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 9, απαγορεύεται:
αα) η κακοποίηση και η κακή και βάναυση
μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου
και
αβ) ο φόνος και ο βασανισμός των ζώων, με
την εσκεμμένη πρόκληση έντονου
σωματικού
πόνου
ή
σωματικής
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εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία
τους, ιδίως με δηλητηρίαση, κρέμασμα,
πνιγμό,
κάψιμο,
σύνθλιψη
και
ακρωτηριασμό. Η στείρωση του ζώου,
καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με
θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρούνται
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.
Άρθρο 17
Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων
πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων
1. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των
νοσημάτων, που μεταδίδονται από τα ζώα
στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή
άλλου είδους, γίνεται με ειδικά
προγράμματα, που καταρτίζονται από τη
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και εφαρμόζονται από τις
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κτηνιατρικές υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
2. Αν εκδηλωθεί κρούσμα λύσσας σε ζώο, η
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής μπορεί να
λαμβάνει πρόσθετα μέτρα είτε σε
συγκεκριμένη περιοχή της χώρας είτε σε
όλη την Επικράτεια πέραν εκείνων, που
προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων
1197/1981 και 2017/1992.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι
κτηνιατρικοί υγειονομικοί κανόνες και
όροι, που αφορούν στην αποτροπή του
κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής
επιζωοτικών νοσημάτων.
Άρθρο 17α
Αντιμετώπιση λεϊσμανίασης
1. Οι δεσποζόμενοι σκύλοι, στους οποίους
έχει διαγνωστεί η νόσος της λεϊσμανίασης
(Leishmania spp) από κτηνίατρο και έχει
επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις
η
μη
αναστρέψιμη
πορεία της,
λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας
και ευζωίας των ζώων, καθώς και το
δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
από την ύπαρξη φλεβοτόμων - μεταδοτών
της ως άνω νόσου, υπόκεινται σε
ευθανασία, με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται
ευθανασία, μετά από γνωμάτευση του
κτηνίατρου και με την ευθύνη των
ιδιοκτητών των δεσποζόμενων σκύλων,
λαμβάνονται όλα τα υποστηρικτικά
θεραπευτικά και προληπτικά μέτρα, λόγω
του ότι η νόσος κατατάσσεται στα
νοσήματα
υποχρεωτικής
δήλωσης,
σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α 44) και
καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλίο των
νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, που
πρέπει να διατηρεί κάθε κτηνίατρος.
2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους,
ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα, που
είναι υπό την προστασία φιλοζωικών
ενώσεων ή σωματείων ή Δήμων, αν οι
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σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή
είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα, επιβάλλεται
ορολογική εξέταση για την ανίχνευση
τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania
spp, κατά την πρώτη διαδικασία
περισυλλογής τους και πριν από
οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως
περίθαλψη ή στείρωση. Εφόσον το
αποτέλεσμα είναι θετικό:
α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, με
επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις, η μη
αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας
υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας
των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία, από την ύπαρξη
φλεβοτόμων - μεταδοτών της Leishmania
spp, υπόκεινται σε ευθανασία.
β) Αν, μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η
κλινική εικόνα και οι αιματολογικές και
παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν τη
θεραπεία, οι σκύλοι επιβάλλεται να
κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ όλη τη
διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία
ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα
προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα,
με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων
φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Με ευθύνη των φιλοζωικών ενώσεων ή
σωματείων ή των Δήμων, ανάλογα με το αν
οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή
είναι
ελεύθεροι,
γίνεται
αυστηρή
καταγραφή των ζώων που είναι υπό
θεραπεία, τηρούνται όλα τα παραστατικά
των εξετάσεων και αναλαμβάνεται η
ευθύνη της πλήρους θεραπείας και λήψης
των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για
την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους
επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή
ενημέρωση του αναδόχου για τον τίτλο
αντισωμάτων και εν συνεχεία ο ανάδοχος
υποχρεούται να αναλάβει γραπτώς την
ευθύνη της ενδεδειγμένης θεραπείας με
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παράλληλο έλεγχο από τη φιλοζωική
ένωση ή σωματείο ή το Δήμο.
Κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να γίνεται
κτηνιατρική εξέταση και ανίχνευση τίτλου
αντισωμάτων κατά της Leishmania spp για
την αξιολόγηση της πορείας του
νοσήματος, με τήρηση όλων των
παραστατικών
των
εργαστηριακών
εξετάσεων.
Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω
αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι στη
διάθεση των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής
των Περιφερειών της Χώρας για έλεγχο
Άρθρο 18
Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή
φιλοζωίας
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε
συνεργασία με άλλους φορείς μεριμνούν:
α) για την οργάνωση επιμορφωτικών
σεμιναρίων και την προβολή από τα μέσα
μαζικής επικοινωνίας, προγραμμάτων
πληροφόρησης και εκπαίδευσης των
ατόμων, που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι
ζώων συντροφιάς και των ατόμων, που
ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση,
εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών,
καθώς και για την ενημέρωση τοπικών
κοινωνιών και ομάδων σχετικά με το
περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν
στην προστασία των ζώων, β) για την
προώθηση,
ευαισθητοποίηση
και
ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε
νηπιαγωγεία και σχολεία με εκδηλώσεις,
ομιλίες,
προβολές,
σεμινάρια
αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσποτων
ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά
προγράμματα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων μπορεί να χρηματοδοτούνται οι
δραστηριότητες, που αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους και να
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καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για
τη χρηματοδότηση αυτή.
Άρθρο 19
Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας
των ζώων
1. Με γνώμονα το συμφέρον του ζώου, ο
αρμόδιος εισαγγελέας αφαιρεί οριστικά το
ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας
από την κατοχή του παραβάτη της περ. γ`
της παρ. 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 16
και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο
αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε
ενδιαφερόμενη φιλοζωική οργάνωση ή
σωματείο. Ο εισαγγελέας μπορεί να
απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου
από τον παραβάτη.
2. Με γνώμονα το συμφέρον του ζώου, ο
εισαγγελέας μπορεί να αφαιρέσει
προσωρινά το ζώο, μόνον στην περίπτωση
κατά την οποία ο ύποπτος ή ο
κατηγορούμενος για κάποιο από τα
παραπάνω αδικήματα δηλώνει ότι
αναλαμβάνει το κόστος που συνδέεται με
την αποκατάσταση της υγείας του ζώου,
την κτηνιατρική φροντίδα και τη διαβίωσή
του, όπως προκύπτει από παραστατικά, τα
οποία του αποστέλλονται με κάθε
πρόσφορο τρόπο από τον εκάστοτε φορέα
φιλοξενίας του ζώου. Η καταβολή για την
κάλυψη του κόστους της παρούσας
πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Αν ο
ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ή τρίτος που
ενεργεί για λογαριασμό τους δεν
καταβάλλει τα απαιτούμενα ποσά για την
κάλυψη του κόστους αποκατάστασης της
υγείας του ζώου, κτηνιατρικής φροντίδας
και διαβίωσης, η προσωρινή αφαίρεση
τρέπεται σε οριστική με εντολή του
αρμόδιου Εισαγγελέα.
3. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, όταν
επιλαμβάνεται
δημοσιεύματος
ή
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καταγγελίας, μπορεί, έπειτα από επιτόπια
αυτοψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες που
επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο
αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο.
Αν οι συνθήκες της παρούσας δεν είναι
σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και
τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη
λειτουργία τους, ο αρμόδιος Εισαγγελέας
καθορίζει με προσωρινή διάταξη του τα
μέτρα που οφείλει να λάβει ο ιδιοκτήτης
του καταφυγίου ή του εκτροφείου και το
χρονικό διάστημα εντός του οποίου οφείλει
να συμμορφωθεί.
Άρθρο 20
Ποινικές κυρώσεις
1. Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς
κατά τους όρους του παρόντος νόμου,
(άρθρο 6, παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1)
τιμωρείται
με
ποινή
φυλάκισης
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι παραβάτες των περ. γ` και ε` της παρ.
1 του άρθρου 5, των περ. γ` και δ` της παρ.
3 του άρθρου 6, της παρ. 4 του άρθρου 7,
καθώς και της υποπερ. αα` της περ. α` του
άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή
φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους και
χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα
(360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης
των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως
πενήντα (50) ευρώ. Οι παραβάτες της
υποπερ. αβ` της περ. α` του άρθρου 16
τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα
(10) έτη και με χρηματική ποινή μέχρι
πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το
ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από
πενήντα (50) έως εκατό (100) ευρώ.».
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του
άρθρου 12 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι
δύο έτη και με χρηματική ποινή από πέντε
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χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ.
4. Οι παραβάτες της διάταξης της
περίπτωσης β` της παραγράφου 8 του
άρθρου 5, καθώς και η κλοπή
οποιουδήποτε
ζώου
συντροφιάς
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών
και χρηματική ποινή μέχρι τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγετικού
σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική
ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι
οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
4.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των
άρθρων 3, 4, 7, 9,10 και 11 του ν.
2017/1992 (Α 31) τιμωρούνται με τις ποινές
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
5. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων
παραγράφων η έκθεση βεβαίωσης της
παράβασης, που συντάσσεται από
αρμόδια Αρχή και διαβιβάζεται αυθημερόν
στον αρμόδιο Δήμο για την επιβολή των
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
και προστίμων.
6. Σε περίπτωση υποτροπής οι χρηματικές
ποινές,
που
προβλέπονται
στις
παραγράφους 1, 2 και 3 διπλασιάζονται.
7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του
παρόντος νόμου, ως πολιτικώς ενάγων
μπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε
φιλοζωικό
σωματείο
που
δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό
επίπεδο, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί
περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της
κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση
μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία
όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το
άρθρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Άρθρο 21
Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα
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1.
Οι διοικητικές κυρώσεις και τα
πρόστιμα,
που
επιβάλλονται
για
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος
νόμου αναγράφονται στον Πίνακα που
ακολουθεί.
α/α
ΠΑΡΑΒΑΣΗ
1.

2.

3.

4.

5.

ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 1
Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, περ. β
τον κάτοχο ή
τον
υπεύθυνο των ζώων, των
κανόνων προστασίας και καλής
μεταχείρισης τους και μη τήρηση,
από μέρους τους, των ειδικών
απαιτήσεων της περ. β του
άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται
ο σεβασμός της ύπαρξης τους.
Άρθρο 4
Παράλειψη
εμπρόθεσμης παρ.7
σήμανσης
και
καταγραφής Άρθρο 5
του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης παρ. 1
της απώλειας του
ζώου περ. α)
συντροφιάς.
Άρθρο 5
Παράλειψη
τήρησης
των παρ. 1
κανόνων ευζωίας του ζώου περ. γ)
συντροφιάς ή της κτηνιατρικής
εξέτασης του ζώου.

Μη
κατοχή
ενημερωμένου
βιβλιαρίου υγείας καθώς και μη
κατοχή
ενημερωμένου
διαβατηρίου σε
περίπτωση
ταξιδιού στο εξωτερικό ή σε κάθε
του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού
του κατόχου.

Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς
τήρηση των οριζόμενων στο
άρθρο 5 παρ. 1 περ. β) και ε) και
αποφυγή στείρωσης χωρίς την
τήρηση των οριζόμενων στο
άρθρο 5 παρ. 1 περ. ζ)
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Άρθρο 5
παρ. 1
περ. γ)
και περ.
δ)

Άρθρο 5
παρ. 1
περ. β)
και
ε)
και ζ)

6.

7.

8.

9.

Άρθρο 5
Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού παρ. 1
εμβολιασμού
και
μη περ. α)
τοποθέτηση της μεταλλικής και στ)
κονκάρδας
ή
παράλειψη
άμεσου
καθαρισμού
του
περιβάλλοντος
από
τα
περιττώματα του ζώου.
Παράλειψη προσκόμισης στον
οικείο Δήμο του
αντιγράφου του Πιστοποιητικού
ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης

Παράλειψη
τήρησης
των
κανόνων για τον ασφαλή
περίπατο του σκύλου ή πρόκληση
ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη
λήψης μέτρων πρόληψης της
εξόδου του σκύλου από την
ιδιοκτησία
του
κυρίου/κατόχου/συνοδού/φύλακ
α.
Μη
κατοχή
ενημερωμένου
διαβατηρίου/βιβλιαρίου
300
ευρώ υγείας του κυνηγετικού
σκύλου
σε
οποιαδήποτε
μετακίνηση του ζώου.

Άρθρο 5
παρ. 1
παρ. η)

Άρθρο 5
παρ. 2
και 3

Άρθρο 5
παρ. 4

Άρθρο 5
10. Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση παρ. 7
αγγελίας
για
ζώα
συντροφιάς προς υιοθεσία ή
δωρεάν παραχώρηση ή πώληση
σε
έντυπο,
φυλλάδιο
ή
ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του
αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης
τους.
Άρθρο 5
11. Είσοδος
στην
ελληνική παρ. 8
επικράτεια ζώου συντροφιάς που περ. α)
δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση.
Άρθρο 5
12. Αφαίρεση
του
μέσου παρ. 8
ηλεκτρονικής σήμανσης από τον περ. β)
ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον
κτηνίατρο.
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Άρθρο 6
13. Εκτροφή,
αναπαραγωγή
ή παρ. 1
πώληση ζώων συντροφιάς για
εμπορικούς
σκοπούς
χωρίς
άδεια.
Άρθρο 6
14. Παράλειψη
σήμανσης
και παρ. 1
καταχώρισης
των
εκτρεφόμενων,
αναπαραγόμενων ή προς πώληση
σκύλων και γατών.
Άρθρο 6
15. Πώληση ζώου συντροφιάς με παρ. 3
ηλικία
μικρότερη
των
8 περ. α)
εβδομάδων και πώληση σκύλων και β)
και
γατών
σε
υπαίθριους δημόσιους χώρους,
συμπεριλαμβανομένων
των υπαίθριων αγορών.
Άρθρο 6
16. Διαμονή ζώων συντροφιάς που παρ. 1
προορίζονται
για
εκτροφή,
αναπαραγωγή
ή
πώληση για εμπορικό σκοπό σε
ακατάλληλο χώρο, μη τήρηση
κανόνων ευζωίας, ασφάλειας και
παροχής
κατάλληλης
κτηνιατρικής περίθαλψης.
Άρθρο 6
17. Παράλειψη
τήρησης παρ.1
ενημερωμένων
βιβλιαρίων
υγείας/διαβατηρίων
ζώων
συντροφιάς
που
προορίζονται
για
εκτροφή,
αναπαραγωγή
ή
πώληση
για εμπορικό σκοπό.

Άρθρο 6
18. Παράλειψη τήρησης μητρώων παρ. 1
για
κάθε
θηλυκό
ζώο
αναπαραγωγής
στις
εγκαταστάσεις
εκτροφής,
διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για
έλεγχο.

Εκτροφή
για
εμπορικούς Άρθρο 6
19. σκοπούς, έστω και ενός θηλυκού παρ. 1
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σκύλου αναπαραγωγής
άδεια εκτροφής.

χωρίς

Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων
20. αναπαραγωγής πριν από το
δεύτερο οιστρικό κύκλο και
πάντως
πριν
από
την παρέλευση εννέα μηνών από
τον τελευταίο τοκετό.
Εισαγωγή
και
εμπορία
21. ακρωτηριασμένων σκύλων.

Άρθρο 6
παρ. 1

Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο
24. συντροφιάς κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης
επίβλεψης ζώου συντροφιάς
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή
παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή
απομάκρυνσης από εκδήλωση
ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει
επιθετική συμπεριφορά.
α) Παράλειψη σήμανσης και
25. καταγραφής ζώου συντροφιάς
που συμμετέχει σε έκθεση ή
β) προσκόμιση ακρωτηριασμένου
ζώου για συμμετοχή του σε
έκθεση και αποδοχή του από τον
υπεύθυνο που την διοργανώνει.
Παράλειψη
κατοχής
26. ενημερωμένων
βιβλιαρίων
υγείας/διαβατηρίων
ζώων
συντροφιάς
που
συμμετέχουν σε έκθεση.

Άρθρο 7
παρ. 2

Άρθρο 6
παρ. 3
περ. γ)
Αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων Άρθρο 6
22. ζώων
παρ. 3
περ. δ)
Διοργάνωση έκθεσης με ζώα Άρθρο 7
23. συντροφιάς χωρίς άδεια.
παρ. 1

Άρθρο 7
παρ. 3
και 4

Άρθρο 7
παρ.3

α) Παράλειψη τήρησης των Άρθρο 8
27. κανόνων
ευζωίας,
των παρ. 1
υγειονομικών διατάξεων και των και 2
αστυνομικών
διατάξεων
περί κοινής ησυχίας για ζώα
συντροφιάς που διατηρούνται σε
μονοκατοικίες και διαμερίσματα,
β) Διατήρηση περισσότερων από
2
ζώων
συντροφιάς
σε
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου
ο κανονισμός απαγορεύει τη
διατήρηση ζώων συντροφιάς.
Διατήρηση και παραμονή ζώου
σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο
πολυκατοικίας.
Μετακίνηση ή μεταφορά έως 5
ζώων
συντροφιάς
κατά
παράβαση των διατάξεων του
Καν 998/2003 και του Καν.
1/2005.
Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των
5 ζώων συντροφιάς κατά
παράβαση του Π.Δ. 184/1996 και
του Καν. 1/2005.
Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε
μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς
τήρηση των οριζόμενων στο
άρθρο
ανά
ζώο 10 παρ.3.
Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε
επιβατικά πλοία για τη μεταφορά
μεγάλων ζώων συντροφιάς.
Παράλειψη λήψης κατάλληλων
μέτρων για την αποτροπή
πρόσβασης των αδέσποτων σε
απορρίμματα
από
τους
υπευθύνους του άρθρου 11
παρ.1.
Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή
θίασο εφόσον χρησιμοποιείται με
οποιοδήποτε τρόπο ή για
οποιοδήποτε
σκοπό
στο
πρόγραμμα
του,
πραγματοποιεί παράσταση ή
παρελαύνει
ή
εμφανίζεται
σε κοινό.
Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση
του άρθρου 12 παρ. 2 εφόσον
χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε
για κάθε ζώο τρόπο ή για
οποιοδήποτε
σκοπό
στο
πρόγραμμα της.
Χρησιμοποίηση
ζώου
σε
υπαίθρια δημόσια έκθεση με
σκοπό
την
αποκόμιση
οικονομικού οφέλους.
Εκτροφή,
εκπαίδευση
και
χρησιμοποίηση
ζώου
σε
οποιοδήποτε είδος μονομαχίας.
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Άρθρο 8
παρ. 3

Άρθρο
10 παρ.1

Άρθρο
10 παρ.1

Άρθρο
10 παρ.
2

Άρθρο
10 παρ.
3
Άρθρο
11 παρ.1

Άρθρο
12 παρ.1

Άρθρο
12 παρ.
2

Άρθρο
12 παρ.
2α

Άρθρο
12 παρ.
3

εδάφιο
πρώτο
Άρθρο
12 παρ.
3
εδάφιο
δεύτερο
Άρθρο
16 παρ.
α και β

Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση
38. σκύλου ή γάτας για παραγωγή
γούνας, δέρματος, κρέατος ή για
την
παρασκευή
φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.
Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή
39. βάναυση μεταχείριση ζώου
καθώς και πώληση, εμπορία και
παρουσίαση-διακίνηση
μέσω
Διαδικτύου
οποιουδήποτε
οπτικοακουστικού υλικού, στο
οποίο
απεικονίζεται
κάθε
είδους
σεξουαλική
συνεύρεση
με
περιστατικό ζώα καθώς και
οποιαδήποτε πράξη βίας ή
θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό
το κέρδος και τη σεξουαλική
ικανοποίηση
ατόμων
που
παρακολουθούν ή συμμετέχουν
σε αυτά.
Εγκατάλειψη
τραυματισμένου Άρθρο
40. ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα. 16 παρ.
γ
Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση
41. ή παρακώλυση του ελέγχου που
πραγματοποιούν τα αρμόδια
όργανα
βεβαίωσης
των
παραβάσεων κατά την άσκηση
των καθηκόντων ελέγχου καθώς
και η μη παροχή ή η παροχή
ψευδών,
ελλιπών
ή/και
ανακριβών πληροφοριών και
στοιχείων.
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
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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
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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
εγγράφονται σε ειδικό κωδικό στον
προϋπολογισμό του Δήμου και διατίθενται
αποκλειστικά για τη δημιουργία και
βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και
δημοτικών κτηνιατρείων.
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.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα
ειδικότερα θέματα που αφορούν στον
τρόπο και στη διαδικασία είσπραξης,
διάθεσης και αναπροσαρμογής των
προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Άρθρο 22
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν
θίγουν άλλες διατάξεις νόμων ή διεθνών
συμβάσεων, που κυρώθηκαν με νόμο και
προβλέπουν μεγαλύτερη προστασία σε
οποιοδήποτε είδος ζώου. Επίσης δεν
θίγονται οι διατάξεις του νόμου «περί
θήρας» (ν.δ. 86/1969), όπως αυτός
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εκάστοτε ισχύει και οι κανονιστικές αυτού
διατάξεις.
2. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού
αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των
ζώων συντροφιάς, εννοείται η σήμανση
σκύλων και γατών.
3. Τα Παραρτήματα 1 έως 5, που
αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος
νόμου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
και δύνανται να τροποποιούνται με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Επιχειρήσεις τσίρκου, θίασοι με ποικίλο
πρόγραμμα ή άλλες ανάλογες επιχειρήσεις
με
παρεμφερές
αντικείμενο,
που
λειτουργούν μόνιμα ή περιστασιακά στην
Ελλάδα και κατέχουν ζώα με σκοπό να τα
χρησιμοποιήσουν στις εκδηλώσεις τους ή
περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα τους
παραστάσεις με οποιαδήποτε συμμετοχή
οποιουδήποτε είδους ζώου, οφείλουν να
συμμορφωθούν με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου μέσα σε επτά μήνες από
την έναρξη ισχύος του, άλλως αφαιρείται η
άδεια λειτουργίας τους και επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις.
5. Εντός διετίας από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου δημιουργούνται και
λειτουργούν σε κάθε Δήμο ή σε όμορους ή
συνεργαζόμενους Δήμους καταφύγια
αδέσποτων ζώων.
Άρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1
έως 13 του ν. 3170/2003 εκτός από την
παράγραφο 6 του άρθρου 7, καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που
ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα του
νόμου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις
του».
(γ) Η παρ. 2 του άρθρου 4 και τα άρθρα «΄Αρθρον 4.
6 και 7 του ν. 1197/1981 (Α’ 24)
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2. Η εκτέλεσις πειραμάτων επί ζώων
επιτρέπεται μόνον εις πτυχιούχους
Κτηνιατρικής ή Ιατρικής Σχολής ή Σχολών
Βιολογικών Επιστημών, οι
οποίοι διαθέτουν τας απαραιτήτους
επαγγελματικάς γνώσεις και την
ικανότητα δια χειρουργικάς επεμβάσεις.
Πτυχιούχοι Φυσικών Επιστημών οι οποίοι
διαθέτουν τας αναγκαίας επαγγελματικάς
γνώσεις, δύνανται να πραγματοποιούν
πειράματα επί ζώων, μη περιλαμβάνοντα
χειρουργικάς επεμβάσεις.
Αρθρον 6.
1. Δια την αρτιωτέραν οργάνωσιν της
προστασίας των ζώων συνιστάται
εις την Υπηρεσίαν Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Γεωργίας, Γνωμοδοτική
Επιτροπή, η οποία συντίθεται εκ των
κάτωθι:
α) Του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Γεωργίας ως Προέδρου, αναπληρουμένου
υπό του νομίμου αναπληρωτού του.
β) Του τακτικού Καθηγητού της έδρας
Ζωολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
γ) Του τακτικού Καθηγητού της
Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής, ή του
εκτάκτου ή επικούρου Καθηγητού ή
Υφηγητού ή Εμιμελητού της ιδίας έδρας
οριζομένου μετά του αναπληρωτού του
υπό της ιδίας Σχολής.
δ) Του τακτικού Καθηγητού της
Φυσιολογίας και Ανατομικής των Ζώων
της Ανωτάτης
Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών ή του εκτάκτου ή επικούρου
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Καθηγητού ή Υφηγητού ή Επιμελητού της
ιδίας έδρας οριζομένου μετά
του
αναπληρωτού του υπό της ιδίας Σχολής.
ε) Του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως
Κτηνιατρικής Αντιλήξεως του
αυτού Υπουργείου αναπληρουμένου υπό
του νομίμου αναπληρωτού του.
στ) Εκπροσώπου του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως οριζομένου μετά του
αναπληρωτού του υπό του Υπουργού
Δημοσίας Τάξεως.
ζ)
Δύο τουλάχιστον εκπροσώπων
φιλοζωικών Εταιρειών οριζομένων μετά
των αναπληρωτών των υπ` αυτών.
2. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος
της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής,
οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του
υπό του Υπουργού Γεωργίας.
3.
Η επιτροπή συγκροτείται δι`
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. Δια
της αυτής αποφάσεως καθορίζεται πάσα
λεπτομέρεια
αναγκαία
δια
την
λειτουργίαν ταύτης.
4. Εις την αρμοδιότητα της Επιτροπής
ανήκει η μελέτη και η εισήγησις
προς τον Υπουργόν Γεωργίας μέτρων δια
την αρτιωτέραν οργάνωσιν της εν γένει
προστασίας των ζώων ως και η
γνωμοδότησις επί παντός θέματος το
οποίον παραπέμπει εις αυτήν ο Υπουργός
Γεωργίας.
5. Τα εις την Επιτροπήν αγόμενα προς
συζήτησιν θέματα εισηγείται ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής
Περιφάλψεως
της
Διευθύνσεως
Κτηνιατρικής Αντιλήψεως - Φαρμάκων και
Εφαρμογών, αναπληρούμενος υπό του
νομίμου αναπληρωτού του.
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6. Η συμμετοχή, υφ` οιανδήποτε ιδιότητα
εις την Επιτροπήν ταύτην
είναι τιμητική και ουδεμία αποζημίωσις
καταβάλλεται.
Αρθρον 7.
Δια
Προεδρικών
Διαταγμάτων
εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού
Γεωργίας μετά σύμφωνον γνώμην της εν
άρθρω 6 Επιτροπής καθορίζεται πάσα
λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων
του παρόντος νόμου».
(δ) Η παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. «Άρθρο 44
4384/2016 (Α’ 78)
Τροποποίηση διατάξεων των νόμων
4061/2012 (Α’ 66), 396/1976 (Α’ 198),
1565/1985 (Α’ 164), 4039/2012 (Α’ 15),
4186/2013 (A’ 193) και του π.δ. 107/2014
(Α’ 174)
6. α) H παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.
4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς από
ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό
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 ιδιοκτήτη ή σε
νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό του
και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται
εγγράφως με βέβαιη χρονολογία, υπό την
προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί,
σημανθεί και καταγραφεί 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.»
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β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
4 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ηλεκτρονική σήμανση και
καταγραφή και η έκδοση διαβατηρίου και
βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα
υποδείγματα των Παραρτημάτων 2 και 3,
πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που
έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το
κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα.»
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.
4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα Παραρτήματα 1 έως 5, που
αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος
νόμου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
και δύνανται να τροποποιούνται με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

(ε) Το άρθρο 19 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) «Άρθρο 19
Μητρώο Φιλοζωικών
Ενώσεων

Σωματείων

και

1. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας
OTA
του
Υπουργείου
Εσωτερικών δημιουργείται και λειτουργεί
ηλεκτρονικό
Μητρώο
Φιλοζωικών
Σωματείων και Ενώσεων με σκοπό την
καταγραφή τους σε μία ενιαία ανοικτή
βάση. Στόχος της καταγραφής είναι η
εφαρμογή
συνεκτικών
πολιτικών
περισυλλογής και διαχείρισης των
αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς,
η
διαπίστωση της τήρησης των απαραίτητων
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους ως
νομικών προσώπων, καθώς και η
συμμετοχή στη διαβούλευση ενόψει της
αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου.
2. Στο Μητρώο υπέχουν υποχρέωση
εγγραφής τα αναγνωρισμένα και νομίμως
λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και
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Ενώσεις. Η επιτυχής εγγραφή στο μητρώο,
κατόπιν
ελέγχου
των
όρων
και
προϋποθέσεων, αποδίδει έναν μοναδικό
αριθμό εγγραφής, ο οποίος αποτελεί το
αναγνωριστικό γνώρισμα για τη συμμετοχή
του σωματείου ή της ένωσης σε
εθελοντικές ή μη δράσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλων Υπουργείων, καθώς
και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α`
και β` βαθμού, όπως προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς.

(στ) Η υπ’ αρ. 280262/17.12.03 κοινή
απόφαση
των
Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης Λ. Παπαδήμα και
Γεωργίας Φ. Χατζημιχάλη (Β’ 1874)»

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά ως και κάθε
άλλη συναφής λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού».
«Αριθ.280262 (ΦΕΚ Β΄ 1874/17.12.2003)
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 7 παρ. 3β του Ν. 3170/2003
"ζώα
συντροφιάς,
αδέσποτα
ζώα
συντροφιάς και άλλες διατάξεις" (Α’ 191).
β) του άρθρου δεύτερου του Ν. 2017/92
"Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για
την προστασία των ζώων συντροφιάς" (Α’
31)
γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985
"Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (Α’
137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "για τον
εκσυγχρονισμό
των
επαγγελματικών
οργανώσεων, των εμπόρων, βιοτεχνών και

167

λοιπών
επαγγελματιών
και
άλλες
διατάξεις" (Α` 154) και τροποποιήθηκε μετο
άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
"περιορισμός
και
βελτίωση
της
αποτελεσματικότητας
των
κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α’ 38).
δ) Την 399580/30.10.2001 Κοινή Απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη
και Φώτη Χατζημιχάλη" (Β’ 1479).
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
στ) Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001
(ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους
Υφυπουργούς
Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης",
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ
Ο καθορισμός των όρων και των
προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς και η εναρμόνιση των
ήδη λειτουργούντων με τους όρους της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
1. Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων
αυτών πρέπει να επιτρέπει την εύκολη
χρήση τους, την εύκολη διαχείριση τους,
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την συντήρησή τους και την καθαριότητά
τους.
2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή των χώρων διαμονής και
άσκησης των φιλοξενούμενων ζώων,
καθώς και του εξοπλισμού πρέπει να μην
είναι επιβλαβή για τα ζώα που ενδέχεται να
έρθουν σε επαφή πρέπει να καθαρίζονται
και να απολυμαίνονται καλά.
3. Το κτίριο διαμονής και άσκησης των
ζώων
είναι
δυνατόν
να
είναι
προκατασκευασμένο, διαστάσεων κατ’
ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Π.Δ/τος 463/78, όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 3170/2003.
Συγκεκριμένα, οι διαστάσεις του χώρου
αναπαύσεως κάθε σκύλου είναι 2 χ 2 χ 2
μέτρα, του ατομικού χώρου άσκησης 2 χ 2
χ 2 μέτρα και το σύνολο του παρεχόμενου
χώρου 8 τ.μ. για κάθε ζώο.
4. Οι χώροι διαμονής και άσκησης των
ζώων πρέπει να επιτρέπουν σε αυτά την
οπτική και ακουστική τους επικοινωνία. Οι
χώροι άσκησης των ζώων πρέπει να έχουν
θέα σε εξωτερικό ελεύθερο χώρο.
5. Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός
του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν την
προστασία των ζώων από ακραίες καιρικές
συνθήκες.
6. Οι χώροι διαμονής και άσκησης των
ζώων πρέπει να αποστραγγίζονται
επαρκώς. Το ακάθαρτο νερό δεν πρέπει να
παραμένει στους χώρους διαμονής και
άσκησης των ζώων, ώστε να αποφεύγεται η
διασπορά των μολύνσεων.
7. Τα ζώα πρέπει να έχουν ανά πάσα
στιγμή πρόσβαση σε πόσιμο νερό και η
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τροφή που λαμβάνουν
ισορροπημένη και υγιεινή.

να

είναι

8. Στην περιοχή που το ζώο κοιμάται,
πρέπει
να
υπάρχει
υπερυψωμένη
επιφάνεια για τον σκοπό αυτό.
9. Στα ζώα που παραμένουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα στο καταφύγιο πρέπει να
παρέχεται η δυνατότητα της καθημερινής
ομαδικής άσκησης, σε μικρές ομάδες
ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος, το φύλο
και την συμπεριφορά τους.
10. Η διατήρηση και εν γένει μεταχείριση
των ζώων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
διατάξεις του Ν. 2017/1992.
11. Όλα τα διατηρούμενα ζώα πρέπει να
επιθεωρούνται από τα πρόσωπα που έχουν
την ευθύνη του καταφυγίου τουλάχιστον
δύο φορές ημερησίως.
12. Επιτρέπεται σε Δήμο ή ζωοφιλικό
σωματείο, το οποίο δε διαθέτει την
ανάλογη υποδομή, να συμβάλλεται με
μέλος ζωοφιλικού σωματείου ή ομάδας
ζωόφιλων που διαθέτει μικρό χώρο για
ολιγοήμερη παραμονή ζώων μέχρι
αποθεραπείας και επανένταξης. Οι
συνθήκες νοσηλείας ελέγχονται από την
επιτροπή παρακολούθησης του Δήμου που
είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του
προγράμματος.
Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταφυγίων
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης
της άδειας και λειτουργίας των
καταφυγίων αδέσποτων ζώων διέπονται
από τις διατάξεις του Ν. 604/77 "Περί
ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών
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ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων" (Α’
163) και το Π.Δ/γμα 463/78" Περί των όρων
και
προϋποθέσεων
ιδρύσεως
και
λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών
και
ενδιαιτημάτων,
καθορισμού
υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρουμένων
βιβλίων" (Α’ 96), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 14 του Ν. 3170/2003.
2. Στο Παράρτημα που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής
δίνεται σχεδιάγραμμα με κάτοψη σχεδίου
καταφυγίου.
Άρθρο 4
Λειτουργία καταφυγίων - Υπεύθυνοι
καταφυγίων και οι υποχρεώσεις τους,
τήρηση βιβλίων.
Για την εν γένει λειτουργία του
καταφυγίου, τον καθορισμό διοικητικής και
επιστημονικής
Διεύθυνσης,
τις
υποχρεώσεις αυτών, του κτηνιάτρου που
έχει την υγειονομική επίβλεψη και
εποπτεία, την τήρηση των βιβλίων, των
γενικών υγειονομικών όρων κ.λ.π. ισχύουν
οι
αντίστοιχες
διατάξεις
για
τα
ενδιαιτήματα του Ν. 604/77 του
Π.Δ/γματος 463/78 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 14 του Ν. 3170/2003.
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
Τα ήδη λειτουργούντα κυνοκομεία πρέπει
να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, μέχρι τις 28.2.2005
το βραδύτερο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2003
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
Φ.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ»
(ζ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη
αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του
παρόντος.»

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων/υπηρεσιών/φορέων
Σχετική διάταξη
Συναρμόδια Υπουργεία –
αξιολογούμενης
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
ρύθμισης
Άρθρο 2 παρ. 23 Γενική
Γραμματεία
και Άρθρο 4 Πληροφοριακών
Συστημάτων
παρ. 1-8
Δημόσιας
Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 2 παρ. 24 Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Αντικείμενο συναρμοδιότητας
Τήρηση διαδικτυακής ηλεκτρονικής
βάσης καταγραφής των ζώων
συντροφιάς με την ονομασία «Εθνικό
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς»

Τήρηση Μητρώου Παραβατών στο
οποίο στο οποίο καταγράφονται όσοι
έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για
παράβαση των διατάξεων που
αφορούν την εγκατάλειψη και την
κακοποίηση ζώων συντροφιάς.
Άρθρο 3 παρ. 1 Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής  Θέσπιση και παρακολούθηση της
και
του
Υπουργείου Αγροτικής
εφαρμογής των κανόνων αναφορικά
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων
με την υγεία των ζώων, την
Άρθρο 26
κτηνιατρική δημόσια υγεία, την
παρακολούθηση των ζωονόσων και
των
ζωογόνων
παραγόντων
σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016.
 Κατάρτιση
προγραμμάτων
πρόληψης και αντιμετώπισης των
νόσων που μεταδίδονται από τα ζώα
στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του
ίδιου ή άλλου είδους.
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Άρθρο 3 παρ. 4

Άρθρο 3 παρ. 6

Άρθρο 13

Άρθρο 31

 Λήψη πρόσθετων μέτρων είτε σε
συγκεκριμένη περιοχή της χώρας
είτε σε όλη την Επικράτεια σε
περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος
λύσσας σε ζώο.
Κτηνίατροι πιστοποιημένοι από Σήμανση και καταγραφή των ζώων
τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους
Διακυβέρνησης του Υπουργείου στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων και ασκούν νόμιμα το
κτηνιατρικό επάγγελμα στην
Ελλάδα και κτηνίατροι, υπήκοοι
των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν
νόμιμα εγγραφεί στο Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Έλεγχος
και
βεβαίωση
των
Αστυνομία,
Εθνική
Αρχή παραβάσεων του άρθρου 25.
Διαφάνειας,
Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του ν.
4712/2020, Δασική Υπηρεσία,
Σταθμοί Υγειονομικού Ελέγχου
(ΣΥΚΕ), Τελωνειακές Αρχές,
Λιμενικό Σώμα – Ελληνική
Ακτοφυλακή,
αρμόδιες
υπηρεσίες δήμων, αρμόδιες
υπηρεσίες
Υπουργείου
Εσωτερικών, ιδιωτικοί φύλακες
θήρας των αναγνωρισμένων από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
κυνηγετικών
οργανώσεων.
Εργαστήριο
Φύλαξης
και  Συστήνεται
στο
Ίδρυμα
Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
Ιατροβιολογικών
Ερευνών
της
Ζώων Συντροφιάς
Ακαδημίας Αθηνών και θα υπάγεται
στο Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής.
Έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση,
τη φύλαξη, την επεξεργασία και την
ανάλυση γενετικού υλικού ζώων
συντροφιάς και ιδίως σκύλων και
γατών, τη συνεργασία με όλους τους
αρμόδιους φορείς για την προαγωγή
της ευζωίας τους, καθώς και τη
συνεργασία με τα όργανα ελέγχου του
άρθρου 3 για τη ταυτοποίηση
γεννητόρων
εγκαταλελειμμένων,
νεκρών ή κακοποιημένων ζώων.
Υπουργείο
Παιδείας
και  Μέριμνα για την οργάνωση
Θρησκευμάτων
επιμορφωτικών σεμιναρίων και την
προβολή από τα μέσα μαζικής
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Άρθρο 33

32.

ενημέρωσης (ΜΜΕ), προγραμμάτων
πληροφόρησης και εκπαίδευσης των
ατόμων που είναι κάτοχοι ζώων
συντροφιάς και των ατόμων που
ασχολούνται με την εκτροφή, την
εκπαίδευση, το εμπόριο και τη
φύλαξη των ζώων αυτών, καθώς και
για την ενημέρωση των τοπικών
κοινωνιών
σχετικά
με
το
περιεχόμενο των διατάξεων που
αφορούν στην προστασία των ζώων
και για την προώθηση, την
ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη
της φιλοζωίας και της υπεύθυνης
ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς σε
νηπιαγωγεία
και
σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με εκδηλώσεις, ομιλίες,
προβολές, σεμινάρια αντιμετώπισης
και χειρισμού αδέσποτων ζώων και
άλλα
κατάλληλα
εκπαιδευτικά
προγράμματα.
 Ορισμός ειδικότερων κριτήριων,
περιορισμών, αρμοδίων οργάνων
ελέγχου,
διαδικασίας εισόδου,
παραμονής και εξόδου των ζώων
θεραπείας σε κτίρια αρμοδιότητας
του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
 Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση του
ζώου συντροφιάς από την κατοχή
του παραβάτη των περ. ε΄ και ζ’ της
παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου
24 και δυνατότητα απαγόρευσης
απόκτησης άλλου ζώου από τον
παραβάτη
 Επιτόπια
αυτοψία
για
να
διαπιστώσει τις συνθήκες που
επικρατούν
σε
οποιοδήποτε
καταφύγιο
αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς,
ενδιαίτημα
ή
εκτροφείο.

Εισαγγελική Αρχή

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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Άρθρο 45 παρ. 1 Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Ρύθμιση
των
όρων
δημιουργίας και
λειτουργίας του
Εθνικού
Μητρώου Ζώων
Συντροφιάς και
των
επιμέρους
Υπομητρώων
αυτού καθώς και
της Πλατφόρμας
Υιοθεσίας
των
Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς, του
ειδικότερου
περιεχομένου
κάθε
Υπομητρώου και
των πεδίων που
αυτό
περιλαμβάνει,
των θεμάτων που
αφορούν
τη
διαδικασία
πιστοποίησης και
χορήγησης
κωδικού
πρόσβασης στους
πιστοποιημένους
χρήστες και σε
όσους αποκτούν
πρόσβαση
στο
Εθνικό Μητρώο
Ζώων
Συντροφιάς, των
θεμάτων
μεταφοράς των
δεδομένων από
το
υπάρχον
μητρώο,
της
διαδικασίας και
των
προϋποθέσεων
καταχώρισης
στοιχείων,
των
απαραίτητων
δικαιολογητικών
καθώς και κάθε
άλλου σχετικού
θέματος.
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Άρθρο 45 παρ. 2 Υπουργική
απόφαση

Άρθρο 45 παρ. 3 Απόφαση
του
δημοτικού
συμβουλίου

Υπουργείο
Καθορισμός
Εσωτερικών
προδιαγραφών
και εξοπλισμού
Υπουργείο
των
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και εγκαταστάσεων
των κτηνιατρείων
Τροφίμων
που διατίθενται
για
την
πραγματοποίηση
των στειρώσεων,
της σήμανσης και
της καταγραφής
αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από
εθελοντές
κτηνιάτρους, της
διαδικασίας και
χρονικής
διάρκειας
διάθεσής τους και
κάθε
σχετικού
θέματος.
Δημοτικό
Εξειδίκευση των
συμβούλιο κάθε κατηγοριών
δήμου
ευαίσθητων και
ευπαθών ομάδων
της παρ. 13 του
άρθρου 4 και
ορισμός
εισοδηματικών ή
άλλων κριτηρίων
για τη δωρεάν
σήμανση,
καταγραφή στο
ΕΜΖΣ, στείρωση
και εμβολιασμό
των
ζώων
συντροφιάς
(γατών
και
σκύλων).
Απόφαση
περί
τυχόν
αύξησης
των ποσών της
περ. ζ’ της παρ. 1
του άρθρου 5 ή
μείωσης ειδικά
για τις ευπαθείς
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ομάδες
του
πρώτου εδαφίου.
Ορισμός επιπλέον
ποσού για τα
έξοδα φιλοξενίας
και
διατροφής
που πρέπει να
καταβάλλει ανά
μήνα φιλοξενίας
στο καταφύγιο ο
ιδιοκτήτης
που
παραδίδει το ζώο
του στο δήμο.
Άρθρο 45 παρ. 4 Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης
Τροφίμων

Προσδιορισμός
ανατομικών και
και φυσιολογικών
χαρακτηριστικών
ή
των
χαρακτηριστικών
της
συμπεριφοράς
ζώου
που
δύνανται
να
αποδειχθούν
βλαβερά για την
υγεία και την
ευζωία
του
θηλυκού
αναπαραγωγικού
ζώου συντροφιάς
και των απογόνων
του
και
καθιστούν
μη
επιτρεπτή
την
αναπαραγωγή
τους.

Άρθρο 45 παρ. 5 Απόφαση
Εκτελεστική
Καθορισμός των
εκτελεστικής επιτροπή κάθε λεπτομερειών του
επιτροπής
δήμου
προσδιορισμού
δήμου
της πυκνότητας
του πληθυσμού
των αδέσποτων
ζώων
στην
περιοχή που αυτά
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Άρθρο 45 παρ. 6 Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών
Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 45 παρ. 7 Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών

Άρθρο 45 παρ. 8 Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 45 παρ. 9 Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών

επαναφέρονται
και οριοθέτηση
των περιοχών στις
οποίες
δεν
επιτρέπεται
η
επαναφορά τους
Καθορισμός των
πόρων,
της
διαδικασίας, των
κριτηρίων και του
τρόπου
χρηματοδότησης
των δήμων, των
διαδημοτικών
συνεργασιών και
των συνδέσμων
δήμων, καθώς και
κάθε
σχετικού
θέματος.
Καθορισμός
Ετησίως
ύψους
της
χρηματοδότησης
που
λαμβάνει
κάθε δήμος για
την
υλοποίηση
δράσεων
του
παρόντος νόμου.
Καθορισμός
ύψους
εφάπαξ
επιχορήγησης του
ΙΙΒΕΑΑ σύμφωνα
με την παρ. 4 του
άρθρου 13 και
κάθε
άλλου
σχετικού θέματος
Καθορισμός
ειδικότερων
θεμάτων για την
εφαρμογή
του
άρθρου
14
σχετικά με τη
διαδικασία
λήψης,
καταχώρισης και
διατήρησης
γενετικού υλικού
ζώων συντροφιάς
και
αναπροσαρμογής
του ύψους του
ηλεκτρονικού
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Άρθρο 45 παρ. Υπουργική
10
απόφαση

Υπουργείο
Υποδομών
και
Μεταφορών

Άρθρο 45 παρ. Κοινή
11
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 45 παρ. Κοινή
12
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Οικονομικών
Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων

Άρθρο 45 παρ. Κοινή
13
υπουργική
απόφαση

Υπουργών
Εσωτερικών και
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων

παραβόλου της
παρ.
2
του
άρθρου 14
Προδιαγραφές
εξοπλισμού
μεταφοράς ζώων
εργασίας
Καθορισμός
τεχνικών
λεπτομερειών για
την ανάπτυξη, τη
λειτουργία και την
υποστήριξη της
αναφερόμενης
στο άρθρο 25
ψηφιακής
εφαρμογής, των
όρων και της
διαδικασίας για
την πρόσβαση σε
αυτήν
των
αρμόδιων αρχών
του άρθρου 3
Καθορισμός των
κτηνιατρικών
υγειονομικών
κανόνων και των
όρων για την
αποτροπή
του
κινδύνου
εισβολής
στη
χώρα ή διαφυγής
επιζωοτικών
νοσημάτων.
Καθορισμός
ειδικότερων
ζητημάτων
σχετικά με τη
διαδικασία,
τα
όργανα,
τα
αναγκαία
δικαιολογητικά
και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για
την αδειοδότηση
των καταφυγίων
ζώων συντροφιάς,
σύμφωνα με τις
προδιαγραφές
των άρθρων 28
και
29
του
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Άρθρο 45 παρ. Απόφαση
14
του
δημοτικού
συμβουλίου

Άρθρο 45 παρ. Κοινή
15
υπουργική
απόφαση

παρόντος, καθώς
και τις διοικητικές
κυρώσεις
που
επιβάλλονται σε
περίπτωση
παράβασής τους.
Δημοτικό
Καθορισμός των
συμβούλιο κάθε κανόνων και του
δήμου
ωραρίου
λειτουργίας των
περιφραγμένων
πάρκων σκύλων
εντός
της
εδαφικής
περιφέρειας κάθε
δήμου,
του
διαχωρισμού
μικρόσωμων και
μεγαλόσωμων
σκύλων για την
είσοδο
στα
πάρκα,
του
μέγιστου αριθμού
σκύλων
ανά
συνοδό και κάθε
άλλου σχετικού
θέματος για την
ομαλή λειτουργία
των
περιφραγμένων
πάρκων σκύλων.
Υπουργείο
Εσωτερικών και
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Καθορισμός
χώρων
στους
οποίους
επιτρέπονται
η
εκγύμναση
σκύλων και οι
αγώνες
κυνηγετικών
ικανοτήτων
σκύλων δεικτών,
καθώς και των
όρων και των
προϋποθέσεων
διεξαγωγής τους.
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Άρθρο 45 παρ. Κοινή
16
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών
Υπουργείο
Οικονομικών
Υπουργείο
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων

Άρθρο 45 παρ. Υπουργική
17
απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών

Άρθρο 45 παρ. Υπουργική
18
απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών

Άρθρο 45 παρ. Κοινή
19
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εσωτερικών
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Καθορισμός του
τρόπου,
των
κριτηρίων,
της
διαδικασίας και
του ύψους της
χρηματοδότησης
των
προγραμμάτων
του άρθρου 31
Καθορισμός των
ειδικότερων
θεμάτων
που
αφορούν
τον
τρόπο και τη
διαδικασία
είσπραξης,
διάθεσης
και
αναπροσαρμογής
των προστίμων
των παρ. 1 και 2
του άρθρου 35
και κάθε άλλου
σχετικού θέματος.
Καθορισμός
Έξι (6) μήνες από
αρμοδιοτήτων της τη
δημοσίευση
Ειδικής Επιτροπής του παρόντος
Παρακολούθησης
του άρθρου 39,
των
λεπτομερειών
λειτουργίας της,
όπως η θητεία της
και κάθε σχετικού
θέματος.
Ρύθμιση
κάθε
αναγκαίας
λεπτομέρειας
σχετικά με την
εκλογή
αντιπροσώπου
φιλοζωικών
σωματείων
και
οργανώσεων στην
Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης
του άρθρου 39

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
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34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι υφιστάμενες
διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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