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Εισαγωγικό σημείωμα 

Η σχέση των ζώων με το νόμο άλλαξε στο σύγχρονο κόσμο σημαντικά1. Από 
πράγματα, res κατά το αστικό δίκαιο έγιναν όντα με συναίσθημα και αντίληψη 
«ευαίσθητα όντα»2. Η μετάβαση αυτή δεν ήταν απλή και σίγουρα δεν είναι 
αποκρυσταλλωμένη. Λόγω της αλλαγής των αντιλήψεων στους πολιτισμούς για τη 
σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, τα θρησκευτικά και πολιτιστικά ταμπού, οι 
νομοθεσίες πολλών κρατών τείνουν πλέον να αντιλαμβάνονται τη σχέση του 
ανθρώπου με τα ζώα με τρόπο διαφοροποιημένο από το ρωμαϊκό δίκαιο αλλά και 
συνεχώς εξελισσόμενο  

Η καλή διαβίωση των ζώων (Animal welfare ) αποτελεί εξάλλου αντικείμενο 
συστηματικής ενασχόλησης διεθνών οργανώσεων, κρατών και ιδιωτών από τις αρχές 
του 20ου αιώνα, σχετίζεται δε άμεσα με το κατά πόσον ένα ζώο αντιμετωπίζει τις 
κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και θανάτου. Η διεθνής αφύπνιση εκφράσθηκε 
αρχικά με την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων και 
απάντησε σε ποικίλα φιλοσοφικά αιτήματα της εποχής που αναπτύσσονταν. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (World Organisation for Animal 
Health)3, δημιουργήθηκε αρχικά με διεθνή συμφωνία στις 25 Ιανουαρίου του 1924 
και έγινε η κυβερνητική οντότητα υπεύθυνη για την «Επίτευξη ενός κόσμου στον 
οποίο η καλή διαβίωση των ζώων θα γίνεται σεβαστή, θα προωθείται και θα 
προωθείται με τρόπο που συμπληρώνει την επιδίωξη της υγείας των ζώων» 
ανθρώπινη ευημερία, κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα »( 2021). Η περίοδος εκείνη δεν εστίασε, όπως είναι αντιληπτό στα ζώα 
συντροφιάς4. 

Τη σκυτάλη πήρε δυναμικά αργότερα η Αγγλία με τη διατύπωση των πέντε 
ελευθεριών ως έκφραση εξέλιξης των αντιλήψεων. Το 1964 όταν η βρετανίδα Ρουθ 
Χάρισον, έγραψε το "Animal Machines" οι αντιδράσεις ήταν ραγδαίες. Το βιβλίο 
περιγράφει εντατικές πρακτικές κτηνοτροφίας και πουλερικών της εποχής. Η έκθεση 
Brambell ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: "Ένα ζώο θα πρέπει τουλάχιστον να έχει επαρκή 
ελευθερία κινήσεων για να μπορεί χωρίς δυσκολία, να γυρίζει, να γυμνάζεται, να 
σηκώνεται, να ξαπλώνει και να τεντώνει τα άκρα του". Η κατακραυγή του βρετανικού 
κοινού σχετικά με τις πληροφορίες στο βιβλίο υπήρξε έντονη. Το 1965, η βρετανική 
κυβέρνηση ανέθεσε σε μία Επιτροπή την έρευνα του θέματος, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Roger Brambell, σχετικά με την ευημερία των εντατικά εκτρεφόμενων 
ζώων, εν μέρει ως απάντηση στις ανησυχίες που εκφράστηκαν στο βιβλίο της Ruth 
Harrison του 1964, Animal Machines.  

 
1 Για την εξέλιξη αυτή βλ. αντί άλλων  https://famous-trials.com/animalrights/2593-animal-rights-
personhood-trials-a-chronology 
2 Το  1976,  τα ζώα αναφέρονται ως πρόσωπα με συναίσθημα αντί για πράγματα του αστικού δικαίου 
l'animal  στο γαλλικό δίκαιο 
3 https://www.oie.int/en/home/   It is recognized as a reference organization by the World Trade 
Organization (WTO) and in 2018 had a total of 182 member states.  
4 Για την προστασία των ζώων στις ΗΠΑ βλ.  https://www.oah.org/tah/issues/2015/november/the-
history-of-animal-protection-in-the-united-states/  

https://famous-trials.com/animalrights/2593-animal-rights-personhood-trials-a-chronology
https://famous-trials.com/animalrights/2593-animal-rights-personhood-trials-a-chronology
https://www.oie.int/en/home/
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_World_Organization_for_Animal_Health
https://www.oah.org/tah/issues/2015/november/the-history-of-animal-protection-in-the-united-states/
https://www.oah.org/tah/issues/2015/november/the-history-of-animal-protection-in-the-united-states/
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 Το 1965, η επιτροπή, υπό την προεδρία του καθηγητή Roger Brambell παρουσίασε 
την «Έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής για το ζήτημα της  Ευημερίας των Ζώων που 
κρατούνται σε εντατικά συστήματα κτηνοτροφίας», η οποία έγινε γνωστή ως «The 
Brambell Report». Ως αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής, δημιουργήθηκε η 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την καλή μεταχείριση των ζώων Farm Animal Welfare 
Advisory Committee για την παρακολούθηση του τομέα της κτηνοτροφίας. Τον Ιούλιο 
του 1979, το Συμβούλιο αυτό αντικαταστάθηκε από το Συμβούλιο Καλής Ευημερίας 
των Ζώων και μέχρι το τέλος του έτους εκείνου, οι πέντε λεγόμενες ελευθερίες είχαν 
κωδικοποιηθεί. Τις ελευθερίες αυτές διαβάζουμε πλέον σε πολλά νομοθετήματα 
διεθνώς αλλά και στην πρόσφατη ελληνική νομοθεσία. 

Οι «Πέντε Ελευθερίες» είναι λοιπόν σήμερα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα περίθαλψης 
που επιβεβαιώνουν το δικαίωμα κάθε ζωντανού όντος στην ανθρώπινη μεταχείριση. 
Τα πρότυπα αυτά αναπτύχθηκαν όπως είπαμε αρχικά από το βρετανικό συμβούλιο 
καλής μεταχείρισης των ζώων το 1965 και προσαρμόστηκαν στη συνέχεια από την 
Ένωση Κτηνιάτρων Καταφυγίων για ζώα συντροφιάς σε καταφύγια. (Association of 
Shelter Veterinarians for companion animals in shelters).  

Οι κωδικοποιημένες Πέντε Ελευθερίες έχουν ως εξής: 

1. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα: με πρόσβαση σε γλυκό νερό και δίαιτα για 
διατήρηση πλήρους υγείας και σφριγηλότητας. 

2. Ελευθερία από δυσφορία: παρέχοντας ένα κατάλληλο περιβάλλον που 
περιλαμβάνει καταφύγιο και άνετο χώρο ανάπαυσης. 

3. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό ή ασθένεια: με πρόληψη ή ταχεία διάγνωση και 
θεραπεία 

4. Ελευθερία έκφρασης της φυσιολογικής συμπεριφοράς: παρέχοντας επαρκή χώρο, 
κατάλληλες εγκαταστάσεις και παρέα του είδους του ζώου. 

5. Ελευθερία από τον φόβο και το άγχος: διασφαλίζοντας συνθήκες και θεραπεία που 
αποφεύγουν την ψυχική ταλαιπωρία. 

Οι Πέντε Ελευθερίες χρησιμοποιούνται ως βάση για τη σύνταξη πρωτοκόλλων για τη 
φροντίδα των ζώων για πολλές επαγγελματικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των 
κτηνιάτρων, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Κτηνιατρικής 
Ιατρικής Ένωσης. Έχουν υιοθετηθεί από αντιπροσωπευτικές ομάδες διεθνώς, 
συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων και της 
Βασιλικής Εταιρείας για την Πρόληψη της Βία στη Ζώα. Οι περισσότεροι από τους 
ελέγχους για την καλή διαβίωση των ζώων που αναπτύχθηκαν για εφαρμογή σε 
αγροκτήματα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας βασίζονται στις Πέντε Ελευθερίες. 

Ο αντίκτυπος και η χρήση των Πέντε Ελευθεριών είναι πλέον ευρέως διαδεδομένος 
σε όλο τον κόσμο.  Πολλές δημόσιες αρχές προχωρούν προς βελτίωση της καλής 
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μεταχείρισης των ζώων5. Ένα παράδειγμα είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος της 
Βαρκελώνης (ICAB) και το Επίσημο Κολλέγιο Κτηνιάτρων της Βαρκελώνης (COVB) κλπ. 

Η πρόοδος της συζήτησης για την προστασία των ζώων εξελίσσεται ιδιαίτερα 
δυναμικά. Αρκεί να επισημάνουμε ότι το 2006 έγινε κοινή ανακοίνωση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 6, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως προς την ευζωία των ζώων η οποία έλαβε το όνομα της Κοινής Δήλωσης 
(Declaration). 

Η σχέση του νόμου με τα «δικαιώματα των ζώων» όπως συχνά αναφέρονται έχει 
απασχολήσει πολλούς επιστήμονες πλέον, αποτελεί αντικείμενο μεταπτυχιακών 
σπουδών και διδακτορικών διατριβών αλλά εκτός αυτού έχει προσφέρει και κάποια 
σημαντικά νομικά κείμενα προβληματισμού όπως ο διάλογος του δικαστή Posner με 
τον καθηγητή Singer7. Σήμερα υπάρχει σοβαρή συζήτηση διεθνώς για το Κίνημα των 
δικαιωμάτων των ζώων8, συζήτηση η οποία προβληματίζει ιδιαίτερα ως προς την 
εξέλιξη των ίδιων των δικαιωμάτων εν γένει και του τρόπου αντιμετώπισής τους9. Και 
η θεωρία έχει λάβει το λόγο δυναμικά κάνοντας λόγο για συνταγματικά 
κατοχυρωμένα δικαιώματα των ζώων 10. 

Ο πρόσφατος νόμος 4830/2021 τις αναφέρει ρητά μεταφέροντας τα πρότυπα αυτά 
και στα ζώα συντροφιάς. Οι ελευθερίες αυτές έχουν δώσει αφορμή και για έντονο 
διάλογο σε σχέση με την πιθανή αποδοχή δικαιωμάτων στα ζώα, ο οποίος δεν έχει 
μείνει στη θεωρία μόνον. Πρόσφατη προσωρινή απόφαση του γαλλικού Συμβουλίου 
της Επικρατείας μάλιστα φαίνεται να κάνει μνεία στο δικαίωμα στη ζωή ενός σκύλου. 

Η αφύπνιση για τα ζώα αν και εστιάστηκε αρχικά στην κτηνοτροφική παραγωγή στη 
συνέχεια επεκτάθηκε και στα ζώα που ονομάσθηκαν «ζώα συντροφιάς» 
δημιουργώντας μια ολόκληρη κοσμοθεωρία στο σύγχρονο κόσμο για τη σχέση του 
ανθρώπου των πόλεων με τη φύση. Εδώ θα αναφερθούμε στο ζήτημα των ζώων 
συντροφιάς καθώς εκτιμούμε ότι έχει αυτοτέλεια και τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για 
τους συντρόφους των ζώων συντροφιάς όσο και για πολλές ΜΚΟ που ασχολούνται 
με τα θέματα αυτά.  

Η παράθεση της βασικής νομοθεσίας περιλαμβάνει εκτός από τις εθνικές διατάξεις 
και τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης,  τη διεθνή 
σύμβαση της UNESCO που όμως δεν έχει επικυρώσει η Ελλάδα. Παρατίθενται επίσης 
κάποιες σημαντικές αποφάσεις που κρίθηκαν ως απαραίτητες για την ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην απόφαση του γαλλικού 
Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d’Etat, 1/12/2020, n°446808) η οποία για πρώτη 
φορά αναφέρεται στο «δικαίωμα του σκύλου στη ζωή». Παρατίθεται στο τέλος και 

 
5 https://www.globalanimallaw.org/index.html 
 https://www.gov.uk/guidance/animal-welfare-legislation-protecting-pets  
6https://www.oie.int/fr/le-conseil-de-leurope-lunion-europeenne-et-lorganisation-mondiale-de-la-
sante-animale-oie-adoptent-une-declaration-commune-sur-le-bien-etre-animal-en-europe/  
7 https://famous-trials.com/animalrights/2601-animal-rights-debate-peter-singer-vs-richard-posner  
8 https://faunalytics.org/the-animal-rights-movement-history-and-facts-about-animal-rights/  
9 https://animalrightslaw.org/ το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ πρωτοστατεί στο διεθνή διάλογο.  
10 https://www.lex-electronica.org/files/sites/103/12-2_lebot.pdf  

https://www.globalanimallaw.org/index.html
https://www.gov.uk/guidance/animal-welfare-legislation-protecting-pets
https://www.oie.int/fr/le-conseil-de-leurope-lunion-europeenne-et-lorganisation-mondiale-de-la-sante-animale-oie-adoptent-une-declaration-commune-sur-le-bien-etre-animal-en-europe/
https://www.oie.int/fr/le-conseil-de-leurope-lunion-europeenne-et-lorganisation-mondiale-de-la-sante-animale-oie-adoptent-une-declaration-commune-sur-le-bien-etre-animal-en-europe/
https://famous-trials.com/animalrights/2601-animal-rights-debate-peter-singer-vs-richard-posner
https://faunalytics.org/the-animal-rights-movement-history-and-facts-about-animal-rights/
https://animalrightslaw.org/
https://www.lex-electronica.org/files/sites/103/12-2_lebot.pdf
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μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση για έναρξη πιο ουσιαστικής συζήτησης και στα 
ισχύοντα στη χώρα μας. 

 

Ελένη Τροβά 

Αθήνα, 21/10/2021 
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Νομοθεσία 

 
 

H Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων- 197811 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζωή είναι ενιαία, ότι όλα τα είδη έχουν κοινή καταγωγή 
και διαφοροποιούνται υπό το νόμο της εξέλιξης των ειδών, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
όλα τα ζωντανά όντα έχουν φυσικά δικαιώματα και κάθε ζώο με νευρικό σύστημα 
έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφρόνηση ή και απλή 
άγνοια αυτών των φυσικών δικαιωμάτων είναι επιζήμια για την φύση και επιτρέπει 
στους ανθρώπους να διαπράττουν εγκλήματα εναντίον των ζώων, δεδομένου ότι η 
συνύπαρξη των ειδών, προϋποθέτει την αναγνώριση εκ μέρους του ανθρωπίνου 
είδους, του δικαιώματος στη ζωή και των υπολοίπων ζώων και δεδομένου ότι ο 
σεβασμός των ζώων από τους ανθρώπους είναι αδιαχώριστος με τον αντίστοιχο 
σεβασμό ανθρώπου προς άνθρωπο, διακηρύσσεται ότι: 

Άρθρο 1 

Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. 

Άρθρο 2 

1.Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. 
2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να 
εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να 
χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για το καλό των ζώων. 
3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο. 

 

Άρθρο 3 

1.Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη 
συμπεριφορά. 

 
11 DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL  

Το  κείμενο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων υιοθετήθηκε από την Διεθνή 
Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων και άλλες οργανώσεις(Ligue internationale des droits de l'animal, η 
οποία ονομάζεται πλέον "La Fondation droit animal, éthique et sciences") στα πλαίσια διεθνούς 
συνάντησης, με θέμα τα δικαιώματα των ζώων η οποία έλαβε χώρα στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 
1977. Η Διακήρυξη υπογράφηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1978.  
Η Διακήρυξη αυτή συντάχθηκε από σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες μεταξύ των οποίων και ο 
κάτοχος βραβείου Νόμπελ Alfred Kastler. Η Διακήρυξη δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fondation_droit_animal,_%C3%A9thique_et_sciences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kastler
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2. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνει στιγμιαία, 
ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου. 

Άρθρο 4 

1.Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να 
αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, 
2. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς 
είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού. 

 

Άρθρο 5 

1.Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό 
και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. 
2. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς 
κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη. 

 
Άρθρο 6 

1.Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής 
ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα. 
2. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική. 

 
Άρθρο 7 

Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια 
και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους 
ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική. 
 

Άρθρο 8 

1.Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. 
αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή 
ψυχικό. 
2. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από 
άλλες υπάρχουσες τεχνικές. 
 

Άρθρο 9 
 
Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να 
τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και 
αγωνίας. 

 
Άρθρο 10 
 
1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων. 
2. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν 
καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου. 



 Σελίδα 13 
 

 
Άρθρο 11 
 
Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα 
απέναντι στη ζωή. 

 
Άρθρο 12 

1.Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί 
«γενοκτονία», έγκλημα απέναντι στο είδος. 
2. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος 
οδηγούν στη γενοκτονία. 
 

Άρθρο 13 

1.Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο. 
2. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να 
απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα 
δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται. 
 

Άρθρο 14 

1.Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να 
αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση. 
2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ’ τους νόμους, όπως ακριβώς 
και τα δικαιώματα του ανθρώπου. 
 
 
Παρίσι, 1978 
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την  προστασία των ζώων συντροφιάς - 

Συμβούλιο της Ευρώπης  

 

ΝΟΜΟΣ 2017 της 20.2/27.2.92 - Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την  

προστασία των ζώων συντροφιάς.12  (Α 31) 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:      
 

Άρθρο Πρώτο 
 
Κυρώνεται  και  έχει  την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων  συντροφιάς, που  καταρτίστηκε  
από το Συμβούλιο της Ευρώπης και υπογράφτηκε από την Ελλάδα στις 13 Νοεμβρίου 
1987, της οποίας το  κείμενο,  στην  ελληνική, έχει ως εξής: 
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Τα  Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφουν την παρούσα 
Σύμβαση. 

Θεωρώντας  ότι  ο  στόχος  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης   είναι   η πραγματοποίηση 
μιας πιο στενής ένωσης μεταξύ των μελών του 

Αναγνωρίζοντας ότι το άτομο έχει μια ηθική δέσμευση να  σέβεται  όλα τα  ζωντανά  
δημιουργήματα  και  διατηρώντας  το  πνεύμα των ιδιαίτερων δεσμών που υπάρχουν 
μεταξύ του ανθρώπου και των ζώων συντροφιάς 

Θεωρώντας τη σημασία των ζώων συντροφιάς ανάλογα με τη συμβολή  τους στην 
ποιότητα ζωής και συνεπώς την αξία τους για την κοινωνία 

Θεωρώντας τις δυσκολίες που απορρέουν από  τη  μεγάλη  ποικιλία  των ζώων, που 
συντηρούνται από τον άνθρωπο. 

Θεωρώντας τους κινδύνους που συνεπάγεται ο ζωικός υπερπληθυσμός  για την 
υγιεινή, την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου και των άλλων ζώων. 

Θεωρώντας ότι η κατοχή ειδών της άγριας πανίδας σαν  ζώα  συντροφιάς δεν θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται. 

 
12 https://rm.coe.int/168007a684  

https://rm.coe.int/168007a684
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Έχοντας επίγνωση των διαφόρων συνθηκών, που διέπουν  την  απόκτηση, κατοχή,  
εκτροφή  για  εμπορικούς  ή  μη  λόγους, την παραχώρηση και το εμπόριο ζώων 
συντροφιάς. 

 Έχοντας  επίγνωση  ότι  οι  συνθήκες  κατοχής  ζώων  συντροφιάς δεν επιτρέπουν 
πάντα τη βελτίωση της υγείας τους και της ευεξίας τους 

Διαπιστώνοντας  ότι  η  αντιμετώπιση  των  ζώων συντροφιάς ποικίλλει σημαντικά, 
μερικές φορές εξαιτίας, Της έλλειψης γνώσεων ή συνείδησης 

Θεωρώντας ότι  μία  κοινή  βασική  αντιμετώπιση  και  πρακτική,  που οδηγούν  σε  
μια  υπεύθυνη  συμπεριφορά των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. είναι όχι μόνο ένας 
στόχος επιθυμητός αλλά και ρεαλιστικός. 

Συμφώνησαν τα παρακάτω: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 - Ορισμοί 

 
1. Με τον όρο ζώο συντροφιάς, εννοούμε κάθε ζώο, που  συντηρείται  ή προορίζεται  
να  συντηρηθεί  από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στο σπίτι του νέα ευχαρίστησή του 
και σαν σύντροφός του. 

2. Με τον όρο  εμπόριο  ζώων  συντροφιάς,  εννοούμε  το  σύνολο  των συναλλαγών,  
που  γίνονται  κανονικά  σε  σημαντικές  ποσότητες και για κερδοσκοπικούς λόγους 
και επιβάλλουν τη διαβίβαση της  ιδιοκτησίας  των ζώων αυτών. 

3.   Με τον όρο εκτροφή και φύλαξη ζώων συντροφιάς με εμπορική μορφή εννοούμε 
την εκτροφή και τη φύλαξη  που  πραγματοποιούνται  κυρίως  για κερδοσκοπικούς 
λόγους και σε σημαντικές ποσότητες. 

4.   Με  τον  όρο  καταφύγιο  για  ζώα,  εννοούμε  μη  κερδοσκοπικές εγκαταστάσεις 
όπου μπορούν να συντηρούνται, σε  σημαντικό  αριθμό,  ζώα συντροφιάς.  Εφόσον 
το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία ή και τα διοικητικά μέτρα μια τέτοια εγκατάσταση 
μπορεί να δεχθεί αδέσποτα ζώα. 

5.  Με τον όρο, αδέσποτο ζώο, εννοούμε κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο, είτε  δεν  
έχει  σπίτι, είτε βρίσκεται εκτός των ορίων του σπιτικού του ιδιοκτήτη του ή του 
φύλακά του και δεν βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη 
ή φύλακα. 

6. Με τον όρο αρμόδια αρχή εννοούμε την αρχή, που καθορίζεται από το κράτος 
μέλος. 
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Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής και εφαρμογή 

 
1.  Κάθε  μέρος  υποχρεούται  να  λάβει  τα  απαραίτητα μέτρα για να αποκτήσουν 
ισχύ οι διατάξεις αυτής της Σύμβασης, όσον αφορά  

α)  Τα  ζώα  συντροφιάς  που  συντηρούνται  από  ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο  σε  
οποιοδήποτε  σπιτικό,  σε  οποιαδήποτε  εγκατάσταση,   που επιδίδεται  στο εμπόριο 
ή στην εκτροφή και για τη φύλαξη για εμπορικούς λόγους τέτοιων ζώων, καθώς 
επίσης και σε οποιοδήποτε καταφύγιο για ζώα. 

β) Ενδεχομένως, τα αδέσποτα ζώα. 

2. Καμιά διάταξη της Σύμβασης αυτής δεν  θίγει  την  εφαρμογή  άλλων διατάξεων  
για την προστασία των ζώων ή για τη διάσωση των απειλουμένων άγριων ειδών. 

3.  Καμιά διάταξη, της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει το  δικαίωμα  των μελών  να 
θεσπίσουν πιο αυστηρά μέτρα για να εξασφαλίσουν την προστασία των ζώων 
συντροφιάς ή για  να  εφαρμόζουν  τις  παρακάτω  διατάξεις  σε κατηγορίες ζώων, 
που δεν αναφέρονται σαφώς στο παρόν έγγραφο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Άρθρο 3 - Βασικές αρχές για τη φυσική κατάσταση των ζώων 

 
1.  Κανείς δεν πρέπει να κάνει άσκοπα ένα ζώο συντροφιάς να πονά, να υποφέρει ή 
να αγωνιά. 

2. Κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει ένα ζώο συντροφιάς. 

Άρθρο 4 - Κατοχή 

 
1. Κάθε άτομο,  που  έχει  ένα  ζώο  συντροφιάς  ή  έχει  δεχθεί  να ασχοληθεί  μ` αυτό 
πρέπει να είναι υπεύθυνο για την υγεία και τη φυσική κατάστασή του. 

2.   Κάθε  άτομο,  που έχει ένα ζώο συντροφιάς ή ασχολείται με αυτό, πρέπει να του 
παρέχει τις εγκαταστάσεις, τις φροντίδες και την προσοχή, που λαμβάνουν υπόψη 
τους τις συνήθειές του, σύμφωνα με το είδος και  τη φυλή του. Και κυρίως: 

α) να του παρέχει σε επαρκή ποσότητα, την  τροφή  και  το  νερό  που χρειάζεται, 

β) να του παρέχει τις κατάλληλες δυνατότητες άσκησης, 

γ)  να  λαμβάνει  όλα  τα  λογικά  μέτρα  για  να  μην  το αφήσει να δραπετεύσει. 

3. Ένα ζώο δεν πρέπει να κρατείται σαν ζώο συντροφιάς εφόσον: 
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α)  δεν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 
2, ή εφόσον, 

β)  παρότι  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις αυτές, το ζώο δεν μπορεί να προσαρμοστεί 
στην αιχμαλωσία. 

Άρθρο 5 – Αναπαραγωγή 

 

Κάθε άτομο που επιλέγει ένα ζώο συντροφιάς Μα αναπαραγωγή  πρέπει  να 
υποχρεούται   να   λαμβάνει   υπόψη   του   τα  ανατομικά,  φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά, καθώς και χαρακτηριστικά, της συμπεριφοράς του, που είναι 
τέτοιας φύσης ώστε να τίθενται σε κίνδυνο η  υγεία  και  η  ευεξία  των τέκνων ή του 
θηλυκού. 

 Άρθρο 6 - Όριο ηλικίας  

 

Κανένα  ζώο συντροφιάς δεν πρέπει να πουλιέται σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών 
χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους. 

Άρθρο 7 – Εκγύμναση 

 

Κανένα  ζώο δεν πρέπει να γυμνάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η υγεία 
και η  ευεξία  του,  κυρίως,  πιέζοντάς  το  να  ξεπεράσει  τις ικανότητές  του  ή τη 
φυσική του δύναμη ή χρησιμοποιώντας τεχνητά μέσα που το πληγώνουν ή το κάνουν 
άσκοπα να πονά, να υποφέρει ή να αγωνιά. 

Άρθρο 8 - Εμπόριο, εκτροφή και φύλαξη για εμπορικούς λόγους -Καταφύγια για 

ζώα 

 
1. Κάθε άτομο, το οποίο κατά την εποχή που τέθηκε σε ισχύ η  Σύμβαση επιδίδεται  
στο εμπόριο ή στην για εμπορικούς σκοπούς, εκτροφή ή φύλαξη ζώων συντροφιάς ή 
διαχειρίζεται ένα  καταφύγιο  για  ζημιά  πρέπει  στα πλαίσια μιας κατάλληλης 
προθεσμίας που Θα πρέπει να καθοριστεί από κάθε μέρος, να το δηλώσει στην 
αρμόδια αρχή. 
 
Κάθε  άτομο  που  σκοπεύει  να  επιδοθεί  με  μια  απ`   αυτές   τις δραστηριότητες 
πρέπει να το δηλώσει στην αρμόδια αρχή. 
 
2. Η δήλωση αυτή πρέπει να προσδιορίζει: 
 
α) τα είδη ζώων συντροφιάς που περιλαμβάνονται ή θα περιληφθούν 
 
β) το υπεύθυνο άτομο και οι γνώσεις του 
 
γ)   περιγραφή   των   εγκαταστάσεων   και   του   εξοπλισμού    που χρησιμοποιούνται 
ή θα χρησιμοποιηθούν. 
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3.  Οι δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω  μπορεί  να  ασκηθούν μόνο 
εφόσον: 
 
α)  το  υπεύθυνο  άτομο  κατέχει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  και την επιτηδειότητα 
για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας, λόγω  είτε  μιας επαγγελματικής  
κατάρτισης,  είτε  επαρκούς πείρας με τα ζώα συντροφιάς και 
 
β)  οι  εγκαταστάσεις  και  ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στο άρθρο 4. 
 
4. Με βάση τη  δήλωση  που  έγινε,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της παραγράφου  1,  
η αρμόδια αρχή πρέπει να καθορίσει εάν οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, πληρούνται ή όχι. 
 
Σε περίπτωση που όσο θα πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να προτείνει μέτρα, και, αν κρίνεται απαραίτητο για  την προστασία  των  
ζώων,  να  απαγορεύσει  την  έναρξη  ή  τη συνέχιση της δραστηριότητας. 
 
5.  Η  αρμόδια  αρχή  πρέπει,  σύμφωνα  με  την εθνική νομοθεσία, να ελέγχει αν 
πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Άρθρο 9 - Διαφημίσεις, θεάματα, εκθέσεις, διαγωνισμοί και παρόμοιες 

εκδηλώσεις 

 
1.  Τα ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφημίσεις, θεάματα: 
εκθέσεις, διαγωνισμούς ή παρόμοιες εκδηλώσεις, εκτός αν: 
 
α) ο οργανωτής έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες  προϋποθέσεις  ώστε τα  ζώα  να  
τύχουν  μεταχείρισης  όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 και αν 
 
β) η υγεία τους και η φυσική τους κατάσταση δεν τίθεται σε κίνδυνο. 
 
2.   Καμία  ουσία  δεν  πρέπει  να χορηγείται σε ένα ζώο συντροφιάς, καμία θεραπεία 
δεν πρέπει να του εφαρμόζεται, ούτε  να  χρησιμοποιείται καμία  μέθοδος  με το 
σκοπό να αυξηθεί ή να ελαττωθεί το φυσικό επίπεδο των ικανοτήτων του: 
 
α) κατά τη διάρκεια συναγωνισμού ή 
 
β) σε κάθε άλλη στιγμή, αν αυτό μπορεί να  επιφέρει  κάποιο  κίνδυνο στην υγεία και 
στην καλή φυσική κατάσταση αυτού του ζώου13. 

 
13 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.3170/2003 (Α΄ 191) ορίσθηκαν τα εξής: 
 "Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και 
οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με το Ν. 2017/1992, τιμωρούνται με τις ποινές που 
προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1197/1981, όπως αντικαθίσταται με την 
παράγραφο 5 του άρθρου αυτού." 

javascript:open_article_link(330690,'12')
javascript:open_links(46878,330690)
javascript:open_links(46878,45770)
javascript:open_article_link(41311,'8')
javascript:open_links(46878,41311)
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Άρθρο 10 - Χειρουργικές επεμβάσεις 

 
1.   Οι  χειρουργικές  επεμβάσεις, που προορίζονται να τροποποιήσουν την εξωτερική 
εμφάνιση ενός ζώου  συντροφιάς  ή  που  προορίζονται  για άλλους μη θεραπευτικούς 
σκοπούς πρέπει να απαγορευτούν και κυρίως: 

α) το κόψιμο της ουράς 

β) το κόψιμο των αυτιών 

γ) η τομή των φωνητικών χορδών` 

δ) η αφαίρεση των νυχιών και των δοντιών. 

2.   Δεν  πρέπει  να  επιτραπούν  εξαιρέσεις,  ως  προς  αυτής   την απαγόρευση παρά 
μόνο: 

α) αν ένας κτηνίατρος κρίνει αναγκαία μία  μη  θεραπευτική  επέμβαση είτε για 
λόγους κτηνιατρικούς, είτε προς όφελος ενός συγκεκριμένου ζώου 

β) Μα να εμποδίσει την αναπαραγωγή. 

3. α)  Οι επεμβάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων το ζώο θα υποστεί  ή θα  
διακινδυνεύσει  να  αισθανθεί  οδυνηρούς  πόνους  δεν  θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται παρά μόνο με αναισθησία "αι από έναν κτηνίατρο ή  υπό τον 
έλεγχό του. 

β) Οι επεμβάσεις, που δεν είναι αναγκαίο να γίνονται με  αναισθησία, μπορούν  να  
πραγματοποιούνται από αρμόδιο άτομο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία14. 

Άρθρο 11 - Θανάτωση 

 
1. Μόνον ένας κτηνίατρος ή ένα άλλο αρμόδιο άτομο μπορεί  να  προβεί στη 
θανάτωση ενός ζώου συντροφιάς, εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις για  να  
δοθεί  τέλος  στους πόνους ενός ζώου και εφόσον η βοήθεια ενός κτηνίατρου ή ενός 
άλλου αρμόδιου προσώπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα ή για κάθε 
άλλη επείγουσα περίπτωση, που  προβλέπεται  από  την εθνική  νομοθεσία.  Κάθε  
θανάτωση  πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν ελάχιστους φυσικούς ή ηθικούς 
πόνους  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  διάφορες περιστάσεις.    Η   εκλεγείσα   μέθοδος,   
εκτός   από  τις  επείγουσες περιπτώσεις, πρέπει: 

 
 
14 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.3170/2003 (Α΄ 191) ορίσθηκαν τα εξής: 
 "Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και 
οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με το Ν. 2017/1992, τιμωρούνται με τις ποινές που 
προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1197/1981, όπως αντικαθίσταται με την 
παράγραφο 5 του άρθρου αυτού." 
 

javascript:open_article_link(330690,'12')
javascript:open_links(46878,330690)
javascript:open_links(46878,45770)
javascript:open_article_link(41311,'8')
javascript:open_links(46878,41311)
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α) είτε να αρχίζει με  άμεση  απώλεια  των  αισθήσεων  και  μετά  το θάνατο. 

β) είτε να αρχίζει με την χορήγηση μιας βαθειάς γενικής  αναισθησίας που να την 
ακολουθεί μια διαδικασία, η οποία θα προκαλεί το θάνατο κατά βέβαιο και 
τελειωτικό τρόπο. 

Το  πρόσωπο  που  είναι  υπεύθυνο  για  τη  θανάτωση πρέπει να είναι σίγουρο ότι το 
ζώο είναι νεκρό προτού αρχίσει η αφαίρεση  του  δέρματός του. 

2. Οι παρακάτω μέθοδοι θανάτωσης πρέπει να απαγορευτούν: 

α)  ο πνιγμός και άλλες μέθοδοι, που προκαλούν ασφυξία, αν αυτές δεν επιφέρουν 
τα αποτελέσματα, που αναφέρονται στην  παράγραφο  1,  στο  β` εδάφιο 

β)  η  χρήση  κάθε  είδους  δηλητηρίου η ναρκωτικού που η δόση και η εφαρμογή δεν 
μπορούν να ελεγχθούν κατά τρόπο ώστε  να  πραγματοποιηθούν τα αποτελέσματα, 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

γ) η ηλεκτρική εκκένωση,  εφόσον  αυτή  δεν  γίνεται  με  την  άμεση απώλεια των 
αισθήσεων15. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 

Άρθρο 12 - Μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων 

 

`Οταν  το ένα μέρος κρίνει ότι ο αριθμός των αδέσποτων ζώων αποτελεί για αυτούς 
πρόβλημα πρέπει να  ληφθούν  τα  αναγκαία  νομοθετικά  και/ή διοικητικά  μέτρα  
με  μεθόδους, που δεν προξενούν πόνους, μήτε οδύνες, μήτε αναπόφευκτες αγωνίας. 

α) Τέτοια μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο: 

αα) αν τέτοια ζώα πρέπει να συλλαμβάνονται και αυτό  να  γίνεται  με όσο  το  
δυνατόν  ελάχιστους  ηθικούς  και φυσικούς πόνους λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του ζώου 

ββ) αν τα ζώα, που συλλαμβάνονται φυλακίζονται ή  Θανατώνονται,  και αυτό  να  
γίνεται,  σύμφωνα  με  τις  αρχές,  που τίθενται στην παρούσα Σύμβαση. 

β) Τα μέρη υποχρεούνται να αντιμετωπίσουν: 

αα)  το μόνιμο καθορισμό της ταυτότητας ως προς τους σκύλους και τις γάτες με 
κατάλληλα  μέσα,  που  δεν  προκαλούν  μικρούς  ή  περαστικούς πόνους,  οδύνες  ή 

 
15 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.3170/2003 (Α΄ 191) ορίσθηκαν τα εξής: 
 "Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και 
οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με το Ν. 2017/1992, τιμωρούνται με τις ποινές που 
προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1197/1981, όπως αντικαθίσταται με την 
παράγραφο 5 του άρθρου αυτού." 
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αγωνίες, όπως είναι το τατουάζ, που συνοδεύεται από την εγγραφή του αριθμού, τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις των ιδιοκτητών 

ββ) τη μείωση της μη ελεγχόμενης αναπαραγωγής στους σκύλους και στις γάτες με 
την πραγματοποίηση της στείρωσής τους 

γγ)  την ενθάρρυνση του ατόμου που βρίσκει ένα αδέσποτο σκύλο ή γάτα ώστε να το 
επισημάνει στην αρμόδια αρχή. 

Άρθρο 13 - Εξαιρέσεις ως προς τη σύλληψη, την κράτηση και τη θανάτωση 

 
Οι εξαιρέσεις ως προς τις αρχές που τίθενται  στην  παρούσα  Σύμβαση που  αφορά  
τη σύλληψη, την κράτηση και τη θανάτωση για τα αδέσποτα ζώα δεν πρέπει να 
γίνονται δεκτές παρά μόνο όταν αυτές  είναι  αναπόφευκτες στα πλαίσια των 
κυβερνητικών προγραμμάτων για τον έλεγχο των ασθενειών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Άρθρο 14 - Προγράμματα πληροφόρησης και εκπαίδευσης 
 
Τα  μέρη  υποχρεούνται  να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων 
πληροφόρησης και εκπαίδευσης για να προωθήσουν, μεταξύ  των  οργανισμών και  
των  ατόμων  που  ασχολούνται  με  την  κράτηση,  την εκτροφή, την εκπαίδευση, το 
εμπόριο και τη φύλαξη των ζώων συντροφιάς, την ενημέρωση και τη γνώση των 
διατάξεων και των αρχών της παρούσας Σύμβασης. Σ` αυτά τα προγράμματα, πρέπει 
να δοθεί κυρίως προσοχή στα εξής σημεία: 

α) στην εκγύμναση των ζώων συντροφιάς με το σκοπό την εμπορία  ή  το 
συναγωνισμό,  που  πρέπει  να  πραγματοποιούνται  από  άτομα  που έχουν γνώσεις 
και κατάλληλες ικανότητες 

β) στην αποθάρρυνση: 

αα) Για να μη δωρίζεται ένα ζώο συντροφιάς  σε  άτομα  κάτω  των  16 χρόνων  χωρίς  
τη  ρητή  συναίνεση  των γονιών του ή άλλων προσώπων που ασκούν την πατρική 
κηδεμονία 

ββ)  για  να  μη  δωρίζονται ζώα συντροφιάς σαν βραβείο, ανταμοιβή ή πρίμ . 

γγ) της μη ελεγχόμενης αναπαραγωγής των ζώων συντροφιάς 

γ) για τα ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, ως προς  την  υγεία  και την  καλή  
φυσική  κατάσταση των άγριων ζώων, από την απόκτηση ή από τη σύστασή τους σαν 
ζώα συντροφιάς 
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δ) τους κινδύνους που απορρέουν από την ανεύθυνη απόκτηση  των  ζώων 
συντροφιάς  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  αύξηση  των μη επιθυμητών ή 
εγκαταλελειμμένων ζώων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 

Άρθρο 15 - Πολυμερείς διαβουλεύσεις 

 

1. Τα μέρη προβαίνουν, σε διάστημα πέντε χρόνων μετά που αρχίζει  να ισχύει  η  
Σύμβαση  και  εν  συνεχεία για κάθε πέντε χρόνια και σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά 
που  μια  πλειοψηφία  αντιπροσώπων  των  μερών  το ζητεί,  σε  πολυμερείς  
διαβουλεύσεις  στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το σκοπό να 
εξετασθεί η εφαρμογή της Σύμβασης  όπως  και  η σκοπιμότητα  της  επανεξέτασής  
της  για  να  γίνει  μια  διεύρυνση  σε ορισμένες από αυτές τις διατάξεις. 
 
Αυτές οι διαβουλεύσεις θα λάβουν μέρος κατά τη διάρκεια των συσκέψεων που 
συγκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 
2. Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να ορίζει  έναν  αντιπρόσωπο  για  να συμμετέχει σε 
αυτές τις διαβουλεύσεις.  Κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου της  Ευρώπης  που  δεν  
αποτελεί  μέρος  της  Σύμβασης έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται σε αυτές τις 
διαβουλεύσεις από έναν παρατηρητή. 
 
3.  Μετά  από  κάθε διαβούλευση, τα μέρη υποβάλλουν την Επιτροπή των Υπουργών  
του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  μια  έκθεση  σχετικά   με   τη διαβούλευση  και  τη 
λειτουργία της Σύμβασης στην οποία περιλαμβάνονται αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
προτάσεις που αναφέρονται  στην  τροποποίηση των άρθρων 15 ως 23 της Σύμβασης. 
 
4.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας  Σύμβασης,  τα  μέρη συντάσσουν 
τον εσωτερικό κανονισμό των διαβουλεύσεων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 16 - Τροποποιήσεις 

 
1. Κάθε τροποποίηση στα άρθρα 1 ως 14, που προτείνεται από ένα μέρος ή  από την 
Επιτροπή των Υπουργών κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και μεταβιβάζεται με τις φροντίδες του στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σε  κάθε  κράτος  που  προσκαλείται  να προσχωρήσει στη Συμφωνία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19. 
 
2.   Κάθε  τροποποίηση  που προτείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου  εξετάζεται  τουλάχιστον  δύο  μήνες  μετά  την ημερομηνία της 
μεταβίβασής της από το Γενικό Γραμματέα από μια πολυμερή διαβούλευση  όπου  
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αυτή  η  τροποποίηση  μπορεί  να  υιοθετηθεί  με την πλειοψηφία από τα δύο τρίτα 
των  μερών.   Το  κείμενο  που  υιοθετείται κοινοποιείται στα μέρη. 
 
3.  Με τη λήξη μιας περιόδου δώδεκα μηνών μετά την υιοθέτησή της  από μια  
πολυμερή διαβούλευση, κάθε τροποποίηση αρχίζει να ισχύει εκτός εάν ένα από τα 
μέρη έχει κοινοποιήσει τις αντιρρήσεις του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 17 - Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση 

 
Η  παρούσα  Σύμβαση  πρόκειται  να  υπογραφεί  από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, θα υποβληθεί για επικύρωση, αποδοχή ή  έγκριση. Τα  έγγραφα  
επικύρωσης,  αποδοχής  ή έγκρισης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Άρθρο 18 - Έναρξη ισχύος 

 
1.  Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα  που ακολουθεί  
τη  λήξη  μιας περιόδου 6 μηνών μετά την ημερομηνία και* την οποία τέσσερα κράτη-
μέλη του Συμβολαίου της Ευρώπης θα  έχουν  εκφράσει τη  συγκατάθεσή τους να 
συνδεθεί με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. 
 
2. Για κάθε κράτος μέλος που θα εκφράσει στη συνέχεια τη συγκατάθεσή του να 
συνδεθεί με τη Σύμβαση, αυτή θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που 
ακολουθεί τη λήξη χρονικής  περιόδου  6  μηνών  μετά  από  την ημερομηνία 
κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης 
 

Άρθρο 19 - Προσχώρηση των κρατών μη μελών 

 
1.  Μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης αυτής, η επιτροπή των Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης θα μπορεί να καλέσει έκαστο κράτος μη  μέλος του  
Συμβουλίου  της  Ευρώπης  να  προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, με απόφαση  
ληφθείσα  κατά  πλειοψηφία  προβλεπόμενη  στο  άρθρο  20   του Καταστατικού   του   
Συμβουλίου   της   Ευρώπης  και  με  Ομοφωνία  των αντιπροσώπων των 
συμβαλλόμενων κρατών που έχουν δικαίωμα να  αποφανθούν στην Επιτροπή 
Υπουργών. 
 
2.   Για  κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ 
την πρώτη μέρα  του  μήνα  που  ακολουθεί  τη  λήξη  μιας περιόδου 6 μηνών μετά 
την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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Άρθρο 20 - Ρήτρα Επικρατείας 

 
1.   `Εκαστο κράτος μπορεί κατά την υπογραφή ή κατά την κατάθεση του εγγράφου 
της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης   ισχύσει  η παρούσα Σύμβαση. 
 
2.  Κάθε μέρος μπορεί σε  οποιαδήποτε  μεταγενέστερη  ημερομηνία  με δήλωση  που  
θα  απευθύνεται  στο  Γενικό  Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης,  να  συστήνει  
την  εφαρμογή  της   παρούσας   Σύμβασης   σε οποιαδήποτε άλλη, εδαφική περιοχή 
που ορίζεται στη δήλωση. Η Σύμβαση θα τεθεί  σε  ισχύ  για  την  εδαφική  περιοχή 
την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη περιόδου 6 μηνών μετά την  
ημερομηνία  παραλαβής  της δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα. 
 
3.   Κάθε  δήλωση  που  γίνεται  σύμφωνα  με  τις   2   προηγούμενες παραγράφους 
μπορεί να αποσυρθεί, όσον αφορά οποιαδήποτε εδαφική περιοχή που  αναφέρεται  
σ` αυτήν τη δήλωση, με κοινοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. 
 
Η ανάκληση θα ισχύσει την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη  λήξη περιόδου  
6  μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το Γενικό 
Γραμματέα. 

 

Άρθρο 21 - Επιφυλάξεις 

 
1. Κάθε κράτος μπορεί κατά την υπογραφή ή την υποβολή  του  εγγράφου του  
επικύρωσης,  αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να δηλώσει ότι κάνει χρήση μιας 
ή περισσότερες επιφυλάξεις σύμφωνα με το  άρθρο  6  και  του εδαφίου  α`  της παρ. 
1 του άρθρου 10 ουδεμία άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί να υπάρξει. 
 
2.  Κάθε μέλος που διατύπωσε επιφύλαξη σύμφωνα με  τις  προηγούμενες 
παραγράφους   μπορεί   να  την  αποσύρει  εν  μέρει  ή  καθ`  ολοκληρία απευθύνοντας  
κοινοποίηση  στο  Γενικό  Γραμματέα  του  Συμβουλίου  της Ευρώπης.  Η  απόσυρση  
θα  ισχύσει  κατά  την  ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το Γενικό 
Γραμματέα. 
 
3. Το Μέρος που διατύπωσε κάποια επιφύλαξη ως προς μια  διάταξη  της παρούσας 
Σύμβασης δεν μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης από  κάποιο  άλλο  
Μέρος. Πάντως δύναται εάν η επιφύλαξη είναι μεικτή ή υπό όρους να ζητήσει την 
εφαρμογή αυτής  της  διάταξης  στο  μέτρο  που γίνεται αυτή αποδεκτή. 

 

Άρθρο 22 - Καταγγελία 

 
1.   Κάθε  μέρος  δύναται, πάντα, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση 
απευθύνοντας  κοινοποίηση  στο  Γενικό  Γραμματέα  του  Συμβουλίου  της Ευρώπης. 
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2.  Η καταγγελία θα ισχύσει την 1η μέρα του μήνα  που  ακολουθεί  τη λήξη  μιας  
περιόδου 8 μηνών μετά την ημερομηνία λήψης της κοινοποίησης από το Γενικό 
Γραμματέα. 

 

Άρθρο 23 - Κοινοποιήσεις 

 
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει  στα Κράτη  
Μέλη  του  Συμβουλίου  και  σε  κάθε  Κράτος που προσχώρησε στην παρούσα 
Σύμβαση ή που κλήθηκε να το κάνει: 
 
α. κάθε υπογραφή 
 
β.  την  κατάθεση  κάθε  εγγράφου  επικύρωσης,  αποδοχής,  έγκρισης   ή 
προσχώρησης. 
 
γ.   Κάθε  ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 
18, 19, 20 αυτής. 
 
δ. κάθε άλλη σύρραξη, κοινοποίηση ή ανακοίνωση που αφορά την παρούσα 
Σύμβαση. 
 
Σε  πίστωση  των  ανωτέρω,  οι  υπογεγραμμένοι,  όπως πρέπει δεόντως 
εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτόν υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. 
 
 Έγινε  στην  ..,...............   στις........................   στα γαλλικά  και  στα  αγγλικά  τα  δύο  
κείμενα έχουν την ίδια ισχύ σε ένα μονάχα αντίτυπο που θα κατατεθεί στα αρχεία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 
Ο Γεν. Γραμμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει ακριβές αντίγραφο 
σε καθένα από τα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης  και σε κάθε Κράτος 
που καλλείται να προσχωρήσει στην παρούοα Σύμβαση. 
 

 Άρθρο δεύτερο 

 
Με  αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της 
κυρούμενης Σύμβασης. 
 

Άρθρο τρίτο 

 
1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 11  της  Σύμβασης που  
κυρώνεται με τον παρόντα νόμο τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από την 
παράγραφο 2 του άρθρου β του ν.1197/1981 (ΦΕΚ 240 Α`) ποινές. 
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2. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 πρόστιμα 
αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από 10.000 έως 
100.000 δραχμές]16. 
 

Άρθρο τέταρτο 

 
Η  ισχύς  του  παρόντος  νόμου  αρχίζει  από  τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Παραγγέλλομε   τη   δημοσίευση   του   παρόντος  στην  Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως 
και την εκτέλεσή του ως Νόμο του Κράτους. 
 
                     Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1992 
 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
                               ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
                   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ        ΟΙΚΟΙΙΟΜΙΚΟΝ 
                   ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ     ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 
 
                     ΓΕΟΡΓΙΑΣ        ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
                  Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ     ΜΙΧ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
   Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
 
                      Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 1992 
 
                   Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                     Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  

 
16 Το άρθρο τρίτο καταργήθηκε από την περίπτωση γ΄ του άρθρου 15 του Ν.3170/2003 (Α΄ 191). 
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Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2012/C 326/01 

Άρθρο 1317 

Κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, 

της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογικής 

 

17 Για μια αναλυτική προσέγγιση του ενωσιακού δικαίου βλ. https://www.fondation-droit-

animal.org/proceedings-aw/the-european-union-legislation-on-animal-welfare/ 

Καθώς και https://www.dogandcatwelfare.eu/eu-legislation/ 

Με την διάταξη αυτή εντάχθηκε στη ΣΛΕΕ το διατακτικό του Πρωτοκόλλου για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ C 430, της 10.11.1997). Το Πρωτόκολλο αυτό που προσαρτήθηκε στη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997, απηχεί ένα είδος εξειδίκευσης της αρχής της ενσωμάτωσης της 
προστασίας του περιβάλλοντος ως θεμελιώδους κοινοτικής αρχής (πρώην Α6 ΕΚ) «τα υψηλά 
συμβαλλόμενα μέρη, επιθυμώντας να εξασφαλίσουν τη βελτίωση της προστασίας και το σεβασμό της 
καλής διαβίωσης των ζώων, ως όντων που αισθάνονται, συμφώνησαν σχετικά με την ακόλουθη 
διάταξη, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Κατά τη 
διαμόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών της Κοινότητας στους τομείς της γεωργίας, των 
μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς και της έρευνας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τις ανάγκες της καλής διαβίωσης των ζώων, τηρώντας συνάμα τις νομοθετικές ή 
διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν, ιδίως, τους λατρευτικούς τύπους, 
τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά». 

Οι πρώτοι ευρωπαϊκοί κανόνες προστασίας των ζώων εκτροφής ανάγονται στη δεκαετία του '70. 
Μόλις το 1974 εκδόθηκε η Οδηγία 74/577ΕΚ που έθετε τις προϋποθέσεις για τις ορθές πρακτικές 
θανάτωσης ζώων, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1978 η Κοινότητα προσχώρησε στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης του 1976 για την προστασία των ζώων στις μονάδες εκτροφής και το 1988 
στην επίσης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ορθή μεταχείριση των προοριζόμενων για 
θανάτωση ζώων  

Η οδηγία του 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία θέσπισε γενικά πρότυπα για 
την προστασία όλων των ζώων που εκτρέφονται ή κατέχονται για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, 
δέρματος ή γούνας ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης - συμπεριλαμβανομένων των 
ψαριών, των ερπετών και των αμφίβιων - και βασίζεται στην Ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία 
των ζώων στις µονάδες εκτροφής του 1978. Άλλοι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν πρότυπα καλής 
μεταχείρισης για ζώα εκτροφής κατά τη σφαγή και τη θανάτωσή τους, αλλά και συνθήκες 
αναπαραγωγής συγκεκριμένων κατηγοριών ζώων όπως είναι οι μόσχοι, οι χοίροι και οι ωοτόκες 
όρνιθες. Ακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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 Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ο Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 
κλπ 

https://www.fondation-droit-animal.org/proceedings-aw/the-european-union-legislation-on-animal-welfare/
https://www.fondation-droit-animal.org/proceedings-aw/the-european-union-legislation-on-animal-welfare/
https://www.dogandcatwelfare.eu/eu-legislation/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0058
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0074
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ανάπτυξης και του διαστήματος, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους 

τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων18 ως ευαίσθητων όντων τηρώντας ταυτοχρόνως 

τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν ιδίως 

τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική 

κληρονομιά19. 

  

 

Τον Οκτώβριο του 2018, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν νέους κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης 
αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες, τα κτηνιατρικά 
φάρμακα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αντικαθιστούν τις κακές συνθήκες της 
κτηνοτροφίας, ούτε για την ταχύτερη ανάπτυξη των ζώων. 

Η Επιτροπή εξετάζει, επί του παρόντος, όλες τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την προστασία 
των ζώων εκτροφής, σύμφωνα με την παρουσίαση της νέας στρατηγικής "Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο" για ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. 

Αναλυτικά βλ. https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200624STO81911/i-
nomothesia-tis-ee-gia-tin-prostasia-ton-zoon-me-apla-logia-vinteo  

 
18 Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES), le bien-être animal(nouvelle fenêtre) est "l’état mental et physique positif, lié à la satisfaction 
de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction 
de la perception de la situation par l’animal." 
 
19 European Parliament Animal Welfare in the European Union 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.p
df  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ 

φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/el/ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Animal welfare  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-
10/aw_efsa_opinions_factsheet_farmed03-2007_en.pdf  
Συμβούλιο COUNCIL CONCLUSIONS ON ANIMAL WELFARE - AN INTEGRAL PART OF SUSTAINABLE 
ANIMAL PRODUCTION   https://www.consilium.europa.eu/media/41863/st14975-en19.pdf  
 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181018STO16580/ktiniatrika-farmaka-ena-akoma-vima-gia-tin-katapolemisi-tis-mikroviakis-antochis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181018STO16580/ktiniatrika-farmaka-ena-akoma-vima-gia-tin-katapolemisi-tis-mikroviakis-antochis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79425/oikodomisi-enos-viosimou-sustimatos-trofimon-i-stratigiki-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79425/oikodomisi-enos-viosimou-sustimatos-trofimon-i-stratigiki-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200624STO81911/i-nomothesia-tis-ee-gia-tin-prostasia-ton-zoon-me-apla-logia-vinteo
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200624STO81911/i-nomothesia-tis-ee-gia-tin-prostasia-ton-zoon-me-apla-logia-vinteo
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-propose-une-d%C3%A9finition-du-bien-%C3%AAtre-animal-et-d%C3%A9finit-le-socle-de-ses-travaux-de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/el/
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/aw_efsa_opinions_factsheet_farmed03-2007_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/aw_efsa_opinions_factsheet_farmed03-2007_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41863/st14975-en19.pdf
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία , 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (3) καθορίζει τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε ένα κράτος μέλος από 
άλλο κράτος μέλος ή από τρίτες χώρες και τους ελέγχους που εφαρμόζονται σ’ 
αυτές τις μετακινήσεις. Έχει ως στόχο να διασφαλίσει επαρκές επίπεδο ασφάλειας 
όσον αφορά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που 
παρουσιάζονται κατά τις εν λόγω μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα και να 
άρει τυχόν αδικαιολόγητα εμπόδια σε αυτές τις μεταφορές. 

(2) Σε δήλωση που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 438/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους 
που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, 
η Επιτροπή ανέλαβε να προτείνει την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 998/2003 στο σύνολό του, και ειδικότερα όσον αφορά τις πτυχές των κατ’ 
εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων. Ως εκ τούτου, λόγω της έναρξης 
ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι εξουσίες 
που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ. Με βάση τον αριθμό 
των τροποποιήσεων που χρειάζεται να γίνουν στους υγειονομικούς όρους οι 
οποίοι καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι εν λόγω όροι είναι αρκούντως σαφείς και προσιτοί για τον απλό πολίτη, ο εν 
λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με τον παρόντα 
κανονισμό. 

(3) Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί με τον παρόντα κανονισμό κατάλογος των ζωικών 
ειδών στα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι 
όταν τα εν λόγω είδη αποτελούν ζώα συντροφιάς και μεταφέρονται για μη 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0576&from=EL#ntr2-L_2013178EL.01000101-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0576&from=EL#ntr3-L_2013178EL.01000101-E0003


 Σελίδα 30 
 

εμπορικούς λόγους. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου αυτού, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη η ευπάθεια των ειδών αυτών στη λύσσα ή ο ρόλος τους στην 
επιδημιολογία της εν λόγω νόσου. 

(4) Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους 
όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην 
Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον 
αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που 
αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ καθορίζει, 
μεταξύ άλλων, τους όρους υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται στο εμπόριο 
και τις εισαγωγές σκύλων, γατών και νυφιτσών, που είναι είδη ευπαθή στη λύσσα. 
Δεδομένου ότι τα εν λόγω είδη είναι επίσης ζώα συντροφιάς, τα οποία συχνά 
συνοδεύουν κατά τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα τον ιδιοκτήτη τους ή 
άλλο εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο στο εσωτερικό της Ένωσης και προς την 
Ένωση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει τους υγειονομικούς όρους που 
εφαρμόζονται στις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των εν λόγω ειδών στα 
κράτη μέλη. Τα εν λόγω είδη θα πρέπει να απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. 

(5) Ομοίως, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο για τις υγειονομικές 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων 
ειδών μη ευπαθών στη λύσσα ή χωρίς επιδημιολογική σημασία όσον αφορά τη 
λύσσα, για τα οποία, σε περίπτωση που δεν είναι ζώα συντροφιάς, εφαρμόζονται 
άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως η νομοθεσία για τα ζώα παραγωγής 
τροφίμων. Τα εν λόγω είδη θα πρέπει να απαριθμούνται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I. 

(6) Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στο μέρος Β του παραρτήματος I θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ασπόνδυλα, εκτός από μέλισσες και αγριομέλισσες που 
καλύπτονται από την οδηγία 92/65/ΕΟΚ, και εκτός από μαλάκια και καρκινοειδή, 
που καλύπτονται από την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα 
υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και τον 
έλεγχο ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει διακοσμητικά υδρόβια ζώα τα οποία εκτρέφονται σε μη εμπορικά 
ενυδρεία και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, καθώς 
και αμφίβια και ερπετά. 

(7) Ο κατάλογος στο μέρος Β του παραρτήματος I θα πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει 
όλα τα είδη πτηνών, εκτός αυτών που καλύπτονται από την οδηγία 2009/158/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές 
πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, καθώς και τα τρωκτικά και 
τα κουνέλια, εκτός αυτών που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων και 
ορίζονται ρητά στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον 
καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 

(8) Ωστόσο, για λόγους συνοχής του δικαίου της Ένωσης και εν αναμονή της 
κατάρτισης των κανόνων της Ένωσης που διέπουν τις μετακινήσεις μη εμπορικού 
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χαρακτήρα προς ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από έδαφος ή τρίτη 
χώρα ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I, θα πρέπει να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σ’ αυτές τις 
μετακινήσεις οι εθνικοί κανόνες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αυστηρότεροι 
από εκείνους που εφαρμόζονται σε μετακινήσεις για εμπορικούς σκοπούς. 

(9) Καθώς τα ζώα των ειδών τα οποία απαριθμούνται στο μέρος B του παραρτήματος 
I του παρόντος κανονισμού μπορεί να εντάσσονται στα είδη που χρήζουν 
ιδιαίτερης προστασίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 
1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο 
του εμπορίου τους. 

(10) Προκειμένου να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται 
στις μη εμπορικές μετακινήσεις και στο εμπόριο και στις εισαγωγές στην Ένωση 
από τρίτες χώρες σκύλων, γατών και νυφιτσών που καλύπτονται από τους 
υγειονομικούς όρους της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να παρέχει τον ορισμό μόνον του ζώου συντροφιάς αλλά και της μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακίνησης ζώου συντροφιάς κατά την οποία ένα ζώο συντροφιάς 
συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο. Η εμπειρία 
έχει δείξει ότι δεν είναι πάντοτε δυνατό κατά τη μη εμπορική μετακίνηση το ζώο 
συντροφιάς να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή κοντά στον ιδιοκτήτη ή στο 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο. Σε επαρκώς αιτιολογημένες και 
τεκμηριωμένες περιπτώσεις, το ζώο συντροφιάς θα πρέπει να θεωρείται ότι 
συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ακόμη και 
εάν η μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς λαμβάνει χώρα έως πέντε 
ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από τη μετακίνηση του ιδιοκτήτη του ή του 
εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου, ή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό μέρος 
από εκείνο που βρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

(11) Από την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων έχει διαπιστωθεί ότι το εμπόριο και 
οι εισαγωγές από τρίτες χώρες στην Ένωση των ειδών ζώων συντροφιάς που 
περιλαμβάνονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού 
μπορεί να παρουσιαστεί δολίως ως μετακίνηση μη εμπορικού χαρακτήρα. 
Προκειμένου να αποτραπούν τέτοιες πρακτικές, εφόσον μπορούν να 
προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των ζώων, θα πρέπει στον παρόντα 
κανονισμό να οριστεί μέγιστος αριθμός για τα ζώα συντροφιάς που 
περιλαμβάνονται στο μέρος Α του παραρτήματος I, τα οποία μπορούν να 
συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους ή εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο. Εντούτοις, 
θα πρέπει να είναι δυνατή η υπέρβαση αυτού του μέγιστου αριθμού μόνο κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όταν οι 
προϋποθέσεις δεν πληρούνται και ο αριθμός των ζώων συντροφιάς των ειδών 
που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού 
υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό που έχει οριστεί, στα εν λόγω ζώα συντροφιάς 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και της οδηγίας 
90/425/ΕΟΚ ή η οδηγία 91/496/ΕΟΚ. 

(12) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 προβλέπει επίσης ότι, κατά τη διάρκεια μιας 
μεταβατικής περιόδου, τα ζώα συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στα 
μέρη Α και Β του παραρτήματος I θεωρούνται αναγνωρισμένα, όταν φέρουν 
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ευανάγνωστη δερματοστιξία ή σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής 
πομποδέκτης). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να ορίσει τους κανόνες 
για τη σήμανση ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, μετά τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου στις 3 Ιουλίου 2011. 

(13) Η εμφύτευση αποκριτή πομποδέκτη συνιστά επεμβατική παρέμβαση, για την 
εφαρμογή της οποίας απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα. Κατά συνέπεια η 
εμφύτευση αποκριτή πομποδέκτη θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από 
πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Εάν ένα κράτος μέλος 
επιτρέπει σε άτομα εκτός των κτηνιάτρων να εμφυτεύουν αποκριτές 
πομποδέκτες, θα πρέπει να ορίζει τους κανόνες για τα ελάχιστα προσόντα αυτών 
των ατόμων. 

(14) Στο παράρτημα Ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 προβλέπονται τεχνικές 
απαιτήσεις για την αναγνώριση των ζώων συντροφιάς από αποκριτές 
πομποδέκτες. Οι εν λόγω τεχνικές απαιτήσεις αντιστοιχούν σε διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα και θα πρέπει να καθορίζονται, χωρίς ουσιαστική τροποποίηση, στο 
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 

(15) Ο παρών κανονισμός, για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των 
ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I, θα πρέπει να 
προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης προληπτικών υγειονομικών μέτρων όσον 
αφορά νόσους και μολύνσεις εκτός από τη λύσσα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
βασίζονται σε έγκυρα επιστημονικά στοιχεία και να εφαρμόζονται αναλογικά με 
τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ο οποίος συνδέεται με 
τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των εν λόγω ζώων συντροφιάς καθώς 
αυτά ενδέχεται να προσβληθούν από τις εν λόγω νόσους ή μολύνσεις. Τα μέτρα 
αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανόνες για την κατηγοριοποίηση των κρατών 
μελών ή των τμημάτων τους, διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη που 
απαιτούν την εφαρμογή προληπτικών υγειονομικών μέτρων θα πρέπει να 
τεκμηριώνουν το σκεπτικό για τη λήψη τέτοιων μέτρων σε συνεχή βάση, 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή και την τεκμηρίωση των προληπτικών 
υγειονομικών μέτρων και, ανάλογα με την περίπτωση, τους όρους παρέκκλισης 
από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Ένας κατάλογος κρατών μελών ή 
τμημάτων αυτών, τα οποία θα έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τους 
οικείους κανόνες, θα πρέπει επομένως να εγκριθεί με εκτελεστική πράξη που θα 
εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

(16) Τα αντιλυσσικά εμβόλια για ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο 
μέρος Α του παραρτήματος I πριν από την ηλικία των τριών μηνών ενδέχεται να 
μην εξασφαλίζουν προστατευτική ανοσία λόγω ανταγωνισμού με μητρικά 
αντισώματα. Κατά συνέπεια, οι παρασκευαστές εμβολίων συνιστούν να μην 
γίνεται εμβολιασμός σε νεαρά ζώα συντροφιάς πριν από αυτή την ηλικία. Ως εκ 
τούτου, για να επιτρέπεται η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση νέων ζώων 
των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I τα οποία δεν είναι 
εμβολιασμένα κατά της λύσσας, ή είναι εμβολιασμένα αλλά δεν έχουν αποκτήσει 
ακόμη προστατευτική ανοσία, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει 
ορισμένα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται και να δώσει τη 
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δυνατότητα στα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη μετακίνηση στο έδαφός τους, 
εφόσον τα νεαρά ζώα συντροφιάς συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέτρα. 

(17) Για την απλούστευση των όρων που διέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος I μεταξύ κρατών μελών που διαθέτουν ισοδύναμο ευνοϊκό 
καθεστώς όσον αφορά τη λύσσα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλισης από την απαίτηση αντιλυσσικού 
εμβολιασμού. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη κατόπιν 
υποβολής αιτήσεως των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Μία τέτοια παρέκκλιση 
θα πρέπει να βασίζεται σε επικυρωμένα επιστημονικά στοιχεία και να 
εφαρμόζεται αναλογικά με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των 
ζώων ο οποίος συνδέεται με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των εν 
λόγω ζώων που ενδέχεται να προσβληθούν από λύσσα. Τα κράτη μέλη ή τα 
τμήματά τους που απολαύουν τέτοιας παρέκκλισης θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο εκτελεστικής πράξης που θα εκδοθεί σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. 

(18) Οι χώρες και τα εδάφη που αναφέρονται στο τμήμα 2 του μέρους Β του 
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 εφαρμόζουν κανόνες 
ισοδύναμους με εκείνους που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, ενώ αυτά που 
αναφέρονται στο μέρος Γ του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 10 του ιδίου 
κανονισμού. Οι σχετικοί κατάλογοι, χωρίς ουσιαστική τροποποίησή τους, θα 
πρέπει να καθοριστούν με εκτελεστική πράξη η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. 

(19) Επιπλέον, κατάλογος των εδαφών ή τρίτων χωρών που εφαρμόζουν κανόνες των 
οποίων το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα είναι τα ίδια με εκείνων του 
παρόντος κανονισμού για τα ζώα συντροφιάς των ειδών που περιλαμβάνονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος I, θα πρέπει να περιληφθεί σε εκτελεστική πράξη 
η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

(20) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 καθορίζει ορισμένους όρους για τις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη από άλλα 
κράτη μέλη και από χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στο τμήμα 2 του μέρους 
Β και στο μέρος Γ του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού. Οι όροι αυτοί 
προβλέπουν ισχύοντα αντιλυσσικό εμβολιασμό των εν λόγω ζώων συντροφιάς 
με εμβόλια τα οποία πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται στο 
σχετικό κεφάλαιο του Εγχειριδίου Διαγνωστικών Δοκιμών και Εμβολίων για 
Χερσαία Ζώα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), ή για 
τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα είτε με την οδηγία 
2001/82/ΕΚ είτε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Τα εν λόγω εμβόλια 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για την προστασία των ζώων από τη λύσσα 
και εντάσσονται στους όρους ισχύος για τον αντιλυσσικό εμβολιασμό που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ιβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003. Οι εν λόγω 
όροι, χωρίς ουσιαστική τροποποίηση, θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα 
III του παρόντος κανονισμού. 
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(21) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 θεσπίζει αυστηρότερους όρους υγειονομικού 
ελέγχου για τα ζώα συντροφιάς που μετακινούνται προς κράτη μέλη από χώρες 
ή εδάφη εκτός εκείνων που αναφέρονται στο μέρος Γ του παραρτήματος II αυτού. 
Οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας σε 
επιμέρους ζώα του αντιλυσσικού εμβολιασμού με τιτλοδότηση αντισωμάτων σε 
εργαστήριο εγκεκριμένο σύμφωνα με την απόφαση 2000/258/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου 
υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών 
δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων. 
Συνεπώς, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί στο παράρτημα IV του 
παρόντος κανονισμού και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η δοκιμή θα πρέπει να 
διεξάγεται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο σχετικό κεφάλαιο 
του εγχειριδίου διαγνωστικών δοκιμών και εμβολίων για χερσαία ζώα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την υγεία των ζώων (ΟΙΕ). 

(22) Απαιτούνται έγγραφα αναγνώρισης που συνοδεύουν τα ζώα συντροφιάς των 
ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I τα οποία υπόκεινται 
σε μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα σε κράτη μέλη, για να πιστοποιείται η 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει τους όρους για την έκδοση των εγγράφων αναγνώρισης 
και τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο, την ισχύ, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, 
τη μορφή και τη διάρθρωσή τους. 

(23) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εγκρίνουν μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις στο έδαφός τους ζώων συντροφιάς των 
ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I, συνοδευόμενα από 
έγγραφο αναγνώρισης που έχει εκδοθεί σε έδαφος ή τρίτη χώρα όπου 
εφαρμόζονται κανόνες των οποίων το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα είναι τα 
ίδια με εκείνων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εγκρίνουν μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα 
προς το έδαφός τους μετά από μετακινήσεις σε έδαφος ή τρίτη χώρα εκείνων των 
ζώων συντροφιάς που συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης που έχει 
εκδοθεί σε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι 
επιστροφής των ζώων αυτών από τα εδάφη ή τρίτες χώρες προτού τα ζώα 
συντροφιάς εγκαταλείψουν το έδαφος της Ένωσης. 

(24) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να επιτρέπουν, σε περιπτώσεις ανάγκης για επείγουσα αναχώρηση του 
ιδιοκτήτη, για παράδειγμα λόγω ξαφνικής φυσικής καταστροφής, πολιτικών 
ταραχών ή άλλης ανωτέρας βίας που έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη, την άμεση 
είσοδο στο έδαφός τους ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο 
παράρτημα I τα οποία δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, με την 
προϋπόθεση ότι η άδεια ζητείται εκ των προτέρων και χορηγείται από το κράτος 
μέλος προορισμού και, επίσης, επιβάλλεται περίοδος απομόνωσης για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα υπό επίσημη επίβλεψη για να τηρηθούν οι όροι 
του παρόντος κανονισμού. Παρά την ανάγκη για μια τέτοια επείγουσα 
αναχώρηση οι εν λόγω άδειες είναι απαραίτητες, λόγω των κινδύνων για την 
υγεία που απορρέουν από την είσοδο στην Ένωση ζώου συντροφιάς που δεν 
πληροί τους όρους του παρόντος κανονισμού. 
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(25) Η οδηγία 90/425/ΕΟΚ και η οδηγία 91/496/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται στους 
κτηνιατρικούς ελέγχους ζώων συντροφιάς που συνοδεύουν ταξιδιώτες κατά τις 
μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα. 

(26) Ως εκ τούτου, για να επαληθεύουν τα κράτη μέλη τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και να λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από το πρόσωπο που 
συνοδεύει ένα ζώο συντροφιάς να παρουσιάζει το απαιτούμενο έγγραφο 
αναγνώρισης κατά τη στιγμή οποιασδήποτε μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακίνησης σε ένα κράτος μέλος και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για 
τους δέοντες ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας των ζώων συντροφιάς που 
συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους κατά τη διάρκεια μετακινήσεων μη εμπορικού 
χαρακτήρα από ένα κράτος μέλος ή από ορισμένα εδάφη ή τρίτες χώρες σε άλλο 
κράτος μέλος. 

(27) Επίσης, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διενεργούν συστηματικό 
έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας σε καθορισμένα σημεία εισόδου για τα ζώα 
συντροφιάς που συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους κατά τη διάρκεια μετακινήσεων 
μη εμπορικού χαρακτήρα σε ένα κράτος μέλος από ορισμένα εδάφη ή τρίτες 
χώρες. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές αρχές του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (15). Όπου είναι 
απαραίτητο για τον σκοπό περαιτέρω μετακινήσεων σε άλλα κράτη μέλη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να καταχωρίζουν τους ελέγχους στο 
έγγραφο αναγνώρισης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ημερομηνία αυτών 
των ελέγχων για τον καθορισμό της διάρκειας ισχύος του εγγράφου 
αναγνώρισης. 

(28) Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μέτρα διασφάλισης για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων 
από μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. 

(29) Με σκοπό την παροχή σαφών και προσιτών πληροφοριών στον πολίτη σχετικά 
με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
στην Ένωση ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να φροντίζουν ώστε οι εν λόγω 
πληροφορίες, ιδίως οι σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, να είναι 
διαθέσιμες στο κοινό. 

(30) Προκειμένου να επιτευχθεί ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων οι οποίες θα προβλέπουν ειδικές ανά είδος απαιτήσεις 
σήμανσης των ειδών ζώων συντροφιάς που απαριθμούνται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I του κανονισμού και τα υγειονομικά μέτρα τα οποία, ανάλογα με 
το είδος πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη των νόσων ή των μολύνσεων 
εκτός από τη λύσσα στις οποίες είναι ευαίσθητα τα είδη ζώων συντροφιάς των 
ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I καθώς και η εξουσία να θεσπίζει 
κανόνες για τον περιορισμό του αριθμού των ζώων συντροφιάς των ειδών που 
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αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I του κανονισμού, όταν συνοδεύουν 
τον ιδιοκτήτη τους σε μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και να 
τροποποιεί τα παραρτήματα II έως ΙV. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να 
προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(31) Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 
πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία κατεπείγοντος σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, με σκοπό 
την έκδοση προληπτικών υγειονομικών μέτρων για την καταπολέμηση των 
νόσων ή των μολύνσεων εκτός από τη λύσσα που ενδέχεται να προσβάλουν ζώα 
συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα I. 

(32) Θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου 
να διασφαλισθεί ομοιόμορφο καθεστώς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τον κατάλογο των κρατών μελών ή τμημάτων τους με αντίστοιχο 
ευνοϊκό καθεστώς όσον αφορά τη λύσσα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να 
συνάπτουν αμοιβαίες συμφωνίες παρέκκλισης από ορισμένους όρους που 
εφαρμόζονται σε μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των ζώων συντροφιάς, 
τον κατάλογο των κρατών μελών που έχουν περιληφθεί σύμφωνα με τους 
κανόνες που αφορούν προληπτικά υγειονομικά μέτρα κατά των νόσων και 
μολύνσεων εκτός από τη λύσσα, τους καταλόγους εδαφών και τρίτων χωρών για 
τους σκοπούς της παρέκκλισης από ορισμένους όρους που εφαρμόζονται στις 
μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα, το υπόδειγμα για τα έγγραφα 
αναγνώρισης που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα συντροφιάς των ειδών που 
αναφέρονται στο παράρτημα I κατά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
σε κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από έδαφος ή τρίτη χώρα, τους 
κανόνες για το έντυπο, την παρουσίαση και τις γλώσσες των δηλώσεων που 
πρέπει να υπογραφούν, και τα μέτρα διασφάλισης σε περίπτωση εμφάνισης ή 
εξάπλωσης της λύσσας ή ασθένειας ή μόλυνσης εκτός της λύσσας. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους 
τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (16). 

(33) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής 
σχετικά με την επικαιροποίηση του καταλόγου των κρατών μελών, ή τμημάτων 
τους, με αντίστοιχο ευνοϊκό καθεστώς όσον αφορά τη λύσσα τα οποία είναι 
εξουσιοδοτημένα να συνάπτουν αμοιβαίες συμφωνίες παρέκκλισης από 
ορισμένους όρους που εφαρμόζονται σε μη εμπορικές μετακινήσεις των ζώων 
συντροφιάς, του καταλόγου εδαφών ή τρίτων χωρών ο οποίος έχει συνταχθεί με 
σκοπό τη δυνατότητα παρέκκλισης από ορισμένους όρους που εφαρμόζονται 
στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις και σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης 
σε περίπτωση εμφάνισης ή εξάπλωσης της λύσσας ή ασθένειας ή μόλυνσης εκτός 
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της λύσσας, όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν την 
υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 
χαρακτήρα. 

(34) Σε ορισμένα κράτη μέλη διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις 
που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού. 

(35) Η απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με 
την καθιέρωση ενός υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές 
μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών θεσπίζει το υπόδειγμα διαβατηρίου 
για τη μετακίνηση των ζώων συντροφιάς των ειδών σκύλων, γατών και 
κουναβιών μεταξύ των κρατών μελών, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 998/2003. Τα έγγραφα αναγνώρισης που εκδίδονται σύμφωνα με τον εν 
λόγω υπόδειγμα διαβατηρίου πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ισχύουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου συντροφιάς, ώστε να περιορίζεται ο 
διοικητικός και οικονομικός φόρτος για τους ιδιοκτήτες. 

(36) Η εκτελεστική απόφαση 2011/874/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, 
για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες 
επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι 
μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών 
και κουναβιών καθώς και για τα υποδείγματα πιστοποιητικών για τις εισαγωγές 
και τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων ζώων στην 
Ένωση (18) καθορίζει το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που πιστοποιεί 
τη συμμόρφωση με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 που 
εφαρμόζονται στη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση πέντε ή λιγότερων 
σκύλων, γατών και κουναβιών στην Ένωση. Για να διασφαλιστεί η ομαλή 
μετάβαση στους νέους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
εν λόγω υπόδειγμα πιστοποιητικού θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις. 

(37) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ο οποίος έγκειται ιδίως στη 
θέσπιση απαιτήσεων για την υγεία των ζώων εφαρμοστέων στις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο 
παράρτημα I ούτως ώστε να προλαμβάνονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων που έχουν σχέση με τις μετακινήσεις 
αυτές, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, 
συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

(38) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη δημοσίευση του παρόντος 
κανονισμού και των εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τους καταλόγους εδαφών 
και τρίτων χωρών που θεσπίζονται για τους σκοπούς της παρέκκλισης από 
ορισμένους όρους που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις μη εμπορικού 
χαρακτήρα, σχετικά με το υπόδειγμα για τα έγγραφα αναγνώρισης που πρέπει 
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να συνοδεύουν τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα 
I μέρος Α κατά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε κράτος μέλος από 
άλλο κράτος μέλος ή από έδαφος ή τρίτη χώρα και σχετικά με τους κανόνες για 
το έντυπο, την παρουσίαση και τις γλώσσες των δηλώσεων που πρέπει να 
υπογραφούν, θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς και τους κανόνες για 
τους ελέγχους συμμόρφωσης αυτών των μετακινήσεων. 

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής 

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από έδαφος ή τρίτη 
χώρα. 

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη: 

α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97· 

β)  των ενδεχόμενων εθνικών μέτρων που εγκρίνονται, δημοσιεύονται και διατίθενται 
στο κοινό από τα κράτη μέλη για τον περιορισμό των μετακινήσεων ορισμένων 
ειδών ή φυλών ζώων συντροφιάς με βάση εκτιμήσεις άλλες από αυτές που 
αφορούν την υγεία των ζώων. 

Άρθρο 3 - Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί: 

α) ως «μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα» νοούνται οποιεσδήποτε μετακινήσεις 
οι οποίες δεν αποσκοπούν στην πώληση ή στη μεταβίβαση της κυριότητας του 
ζώου συντροφιάς· 

β) ως «ζώο συντροφιάς» νοείται ένα ζώο από τα είδη που αναφέρονται στο 
παράρτημα I το οποίο συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή ένα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο κατά τη διάρκεια μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης, και το οποίο 
διατελεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης υπό 
την ευθύνη του ιδιοκτήτη του ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου· 

γ) ως «ιδιοκτήτης» νοείται το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο 
έγγραφο αναγνώρισης· 
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δ) ως «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» νοείται το φυσικό πρόσωπο που φέρει έγγραφη 
εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη να διενεργήσει τη μη εμπορική μετακίνηση του 
ζώου συντροφιάς εκ μέρους του ιδιοκτήτη· 

ε) ως «αποκριτής πομποδέκτης» νοείται μια παθητική συσκευή αναγνώρισης μέσω 
ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση· 

στ) ως «έγγραφο αναγνώρισης» νοείται έγγραφο βάσει υποδείγματος που 
καταρτίζεται στις εκτελεστικές πράξεις που θα εκδοθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού και επιτρέπει τη σαφή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης της υγειονομικής κατάστασης του εν λόγω ζώου με τον 
παρόντα κανονισμό· 

ζ) ως «εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος» νοείται οποιοσδήποτε κτηνίατρος που έχει 
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή να πραγματοποιεί συγκεκριμένα καθήκοντα 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με άλλες πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού· 

η) ως «επίσημος κτηνίατρος» νοείται οποιοσδήποτε κτηνίατρος που διορίζεται από 
την αρμόδια αρχή· 

θ) ως «έλεγχος εγγράφου» νοείται η επαλήθευση του εγγράφου αναγνώρισης που 
συνοδεύει το ζώο συντροφιάς· 

ι) ως «έλεγχος ταυτότητας» νοείται η επαλήθευση της αντιστοιχίας μεταξύ του 
εγγράφου αναγνώρισης και του ζώου συντροφιάς και, όπου χρειάζεται, η 
επαλήθευση της παρουσίας και της συμμόρφωσης της σήμανσής του· 

ια) ως «σημείο εισόδου των ταξιδιωτών» νοείται κάθε χώρος ελέγχου που ορίζεται 
από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 34 
παράγραφος 1. 

Άρθρο 4 - Γενικές υποχρεώσεις 

Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που συμμορφώνονται με 
τους υγειονομικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν 
απαγορεύονται, περιορίζονται ή παρεμποδίζονται για λόγους υγειονομικού ελέγχου 
εκτός από αυτούς που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 5 - Μέγιστος αριθμός ζώων συντροφιάς 

1.   Ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος I τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας μη εμπορικής μετακίνησης δεν 
υπερβαίνει τα πέντε. 

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο μέγιστος αριθμός των ζώων 
συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I μπορεί 
να υπερβαίνει τα πέντε, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α) η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς γίνεται για λόγους 
συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επιδείξεις ή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και για 
την εκπαίδευση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις· και 
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β) ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υποβάλλει γραπτές αποδείξεις ότι τα 
ζώα συντροφιάς είτε είναι εγγεγραμμένα να συμμετάσχουν σε εκδήλωση σαν 
αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο α), είτε είναι καταχωρισμένα σε φορέα, ο 
οποίος διοργανώνει παρόμοιες εκδηλώσεις· 

γ) τα ζώα συντροφιάς είναι ηλικίας άνω των έξι μηνών. 

3.   Τα κράτη μέλη μπορεί να διενεργούν τυποποιημένους επιτόπιους ελέγχους για 
την εξακρίβωση της ορθότητας των στοιχείων που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 στοιχείο β). 

4.   Όταν ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υπερβαίνεται και δεν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, τα εν λόγω ζώα συντροφιάς συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς 
όρους οι οποίοι καθορίζονται στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ για τα σχετικά είδη και τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω ζώα υπόκεινται στους κτηνιατρικούς 
ελέγχους που προβλέπονται στις οδηγίες 90/425/ΕΟΚ ή 91/496/ΕΟΚ. 

5.   Για να αποφεύγεται τυχόν δόλια παρουσίαση εμπορικών μετακινήσεων ως μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεων ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος I, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 39, για τη θέσπιση κανόνων που 
περιορίζουν τον αριθμό των ζώων συντροφιάς των εν λόγω ειδών τα οποία μπορούν 
να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια 
μιας μη εμπορικής μετακίνησης. 

6.   Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου το αργότερο στις 29 Ιουνίου 2018. 
Με βάση την έκθεσή της, η Επιτροπή προτείνει, αν χρειάζεται, τροποποιήσεις στον 
παρόντα κανονισμό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 

Άρθρο 6 - Όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 

Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I δεν 
επιτρέπεται να μετακινούνται σε κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος, παρά μόνον 
εάν πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

α) φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1· 

β) έχουν υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος 
που ορίζονται στο παράρτημα III· 
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γ) πληρούν τις προϋποθέσεις των προληπτικών υγειονομικών μέτρων για νόσους ή 
μολύνσεις εκτός από τη λύσσα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 19 
παράγραφος 1· 

δ) συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης το οποίο έχει συμπληρωθεί δεόντως και 
εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 22. 

Άρθρο 7 - Παρέκκλιση από τον όρο αντιλυσσικού εμβολιασμού για νεαρά ζώα 
συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται, κατά παρέκκλιση 
από το άρθρο 6 στοιχείο β), να επιτρέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
στο έδαφός τους από άλλο κράτος μέλος ζώων συντροφιάς των ειδών που 
αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I, τα οποία είναι: 

α) ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων και δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας· ή 

β) ηλικίας μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων και έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας, αλλά 
δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που αναφέρονται στο παράρτημα III 
σημείο 2 στοιχείο ε). 

2.   Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν: 

α) ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υποβάλει γραπτή δήλωση ότι τα ζώα 
συντροφιάς, από τη γέννησή τους έως τον χρόνο της μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακίνησης, δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα ειδών ευπαθών στη λύσσα· 
ή 

β) τα ζώα συντροφιάς συνοδεύονται από τη μητέρα τους, από την οποία 
εξακολουθούν να εξαρτώνται, και από το έγγραφο αναγνώρισης που συνοδεύει τη 
μητέρα τους μπορεί να τεκμηριωθεί ότι, πριν από τη γέννησή τους, η μητέρα τους 
υποβλήθηκε σε αντιλυσσικό εμβολιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που 
καθορίζονται στο παράρτημα III. 

3.   Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής πράξης, να εκδίδει κανόνες σχετικά με το 
μορφότυπο, τη διάταξη και τις γλώσσες των δηλώσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 8 - Παρέκκλιση από τον όρο αντιλυσσικού εμβολιασμού για ζώα συντροφιάς 
των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 στοιχείο β), οι άμεσες μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ κρατών μελών ή τμημάτων τους των ειδών 
που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I τα οποία δεν έχουν εμβολιασθεί 
κατά της λύσσας, μπορεί να επιτρέπονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παραγράφου 2 κατόπιν κοινής αίτησης των ενδιαφερομένων κρατών μελών. 

2.   Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής πράξης, εκδίδει κατάλογο των κρατών μελών που 
είναι εξουσιοδοτημένα να συνάπτουν αμοιβαίες συμφωνίες παρέκκλισης από το 
άρθρο 6 στοιχείο β), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ο 
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κατάλογος αυτός αναφέρει τα τμήματα των κρατών μελών για τα οποία εφαρμόζεται 
η παρέκκλιση. 

3.   Προκειμένου να περιληφθούν στον κατάλογο της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη 
τα ενδιαφέρονται για παρόμοια αμοιβαία συμφωνία υποβάλλουν στην Επιτροπή 
κοινή αίτηση, που θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες του σχεδίου συμφωνίας, με την 
οποία αποδεικνύουν, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες του κώδικα υγείας των 
χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) για την 
αυτοπιστοποίηση όσον αφορά την απαλλαγή μιας χώρας ή ζώνης από τη λύσσα, ότι 
πληρούν τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους: 

α) τα αιτούντα κράτη μέλη εφαρμόζουν συστήματα συνεχούς επιτήρησης και 
αναφοράς όσον αφορά τη λύσσα· 

β) τα αιτούντα κράτη μέλη, ή τμήματα των εδαφών τους για τα οποία γίνεται αίτηση, 
δεν έχουν λύσσα και δεν είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί από λύσσα τα άγρια 
ζώα στα εδάφη των εν λόγω κρατών μελών, ή σε τμήματά τους, για το διάστημα 
τουλάχιστον των δύο ετών πριν την κοινή αίτηση βάσει των συστημάτων που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)· 

γ) τα αιτούντα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αποτελεσματικά και αποδοτικά μέτρα 
ελέγχου για την πρόληψη της εισόδου και της διάδοσης της λύσσας στο έδαφός 
τους· 

δ) η αίτηση παρέκκλισης από το άρθρο 6 στοιχείο β) είναι αιτιολογημένη και ανάλογη 
προς τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων που συνδέεται με 
την άμεση μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση, από το ένα από τα αιτούντα 
κράτη μέλη στο άλλο ή σε τμήμα του εδάφους του μη εμβολιασθέντων ζώων 
συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I. 

Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει επαρκή, αξιόπιστα και έγκυρα επιστημονικά στοιχεία. 

4.   Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, αφαιρεί κράτη μέλη από τον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για το σύνολο ή τμήμα των εδαφών τους σε 
περίπτωση που οποιαδήποτε αλλαγή των δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 δεν υποστηρίζει πλέον την εφαρμογή της παρέκκλισης. 

5.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2. 

6.   Εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης που 
συνδέονται με κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, η Επιτροπή 
εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου των κρατών μελών ή των τμημάτων τους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 41 παράγραφος 3. 
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ΤΜΗΜΑ 2 

Ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I 

Άρθρο 9 - Όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I 

1.   Εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 19 
παράγραφος 1 σε ό,τι αφορά ζώα συντροφιάς ενός από τα είδη που αναφέρονται στο 
μέρος Β του παραρτήματος I, η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων 
συντροφιάς του εν λόγω είδους σε κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου. 

2.   Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να 
μετακινηθούν σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος μόνο εάν πληρούν του 
ακόλουθους όρους: 

α) φέρουν σήμανση ή περιγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2· 

β) συμμορφώνονται με τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα για νόσους ή μολύνσεις 
εκτός από τη λύσσα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1· 

γ) συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης το οποίο έχει συμπληρωθεί δεόντως και 
εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 29. 

3.   Εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν εθνικές 
διατάξεις για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς των ειδών 
που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I στο έδαφός τους από άλλο κράτος 
μέλος, με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές: 

α) εφαρμόζονται αναλογικά προς τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των 
ζώων που σχετίζεται με τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς 
αυτών των ειδών· και 

β) δεν είναι αυστηρότερες από εκείνες που ισχύουν για το εμπόριο ζώων των εν λόγω 
ειδών σύμφωνα με τις οδηγίες 92/65/ΕΟΚ ή 2006/88/ΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ Ή ΤΡΙΤΗ 
ΧΩΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 
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Άρθρο 10 - Όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 

1.   Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος 
I δεν μετακινούνται σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, εκτός εάν πληρούν 
τους ακόλουθους όρους: 

α) φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1· 

β) έχουν υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος 
που ορίζονται στο παράρτημα III· 

γ) έχουν υποβληθεί σε δοκιμή τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας η οποία ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτημα IV· 

δ) πληρούν τις προϋποθέσεις των προληπτικών υγειονομικών μέτρων για νόσους ή 
μολύνσεις εκτός από τη λύσσα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 19 
παράγραφος 1· 

ε) συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης το οποίο έχει συμπληρωθεί δεόντως και 
εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 26. 

2.   Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος I μπορούν να μετακινούνται σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη 
χώρα εκτός όσων περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζεται δυνάμει του 
άρθρου 13 παράγραφος 1 μόνο μέσω σημείου εισόδου για ταξιδιώτες που έχουν 
καταχωρισθεί σε κατάλογο όπως απαιτείται στο άρθρο 34 παράγραφος 3. 

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
τη μετακίνηση καταγεγραμμένων στρατιωτικών σκύλων ή σκύλων έρευνας και 
διάσωσης από άλλο σημείο εισόδου από αυτό που προβλέπεται για τους ταξιδιώτες 
υπό την προϋπόθεση ότι: 

α) ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλει εκ των 
προτέρων αίτηση για άδεια και το κράτος μέλος έχει χορηγήσει την εν λόγω άδεια· 
και 

β) οι σκύλοι ελέγχονται όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 34 
παράγραφος 2 σε χώρο που έχει οριστεί για αυτόν τον σκοπό από την αρμόδια 
αρχή και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στην άδεια η οποία 
αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου. 

Άρθρο 11 - Παρέκκλιση από τον όρο αντιλυσσικού εμβολιασμού για νεαρά ζώα 
συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 
παράγραφος 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις στο έδαφός τους από εδάφη ή τρίτες χώρες που 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 ή 2 ζώων 
συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I, τα οποία 
είναι: 

α) ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων και δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας· ή 
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β) ηλικίας μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων και έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας, αλλά 
δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που αναφέρονται στο παράρτημα III 
σημείο 2 στοιχείο ε). 

2.   Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν: 

α) ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παράσχει γραπτή δήλωση ότι τα ζώα 
συντροφιάς, από τη γέννησή τους έως τον χρόνο της μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακίνησης, δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα ειδών ευπαθών στη λύσσα· 
ή 

β) τα ζώα συντροφιάς συνοδεύονται από τη μητέρα τους, από την οποία 
εξακολουθούν να εξαρτώνται, και από το έγγραφο αναγνώρισης που συνοδεύει τη 
μητέρα τους μπορεί να τεκμηριωθεί ότι, πριν από τη γέννησή τους, η μητέρα τους 
υποβλήθηκε σε αντιλυσσικό εμβολιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που 
καθορίζονται στο παράρτημα III. 

3.   Η επακόλουθη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σε άλλο κράτος μέλος των 
ζώων συντροφιάς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
απαγορεύεται, εκτός εάν μετακινούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 6 ή εάν έχει επιτραπεί η μετακίνησή τους δυνάμει του άρθρου 7 και το 
κράτος μέλος προορισμού έχει επίσης επιτρέψει τις μετακινήσεις στο έδαφός του 
από εδάφη ή τρίτες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

4.   Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής πράξης, να εκδίδει κανόνες σχετικά με το 
μορφότυπο, τη διάταξη και τις γλώσσες των δηλώσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 12 - Παρέκκλιση από τον όρο δοκιμής τιτλοδότησης αντισωμάτων για ζώα 
συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η δοκιμή 
τιτλοδότησης αντισωμάτων δεν απαιτείται για ζώα συντροφιάς των ειδών που 
αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I τα οποία μετακινούνται σε κράτος 
μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 ή 2: 

α) απευθείας· 

β) ύστερα από διαμονή αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω εδάφη ή 
τρίτες χώρες, ή 

γ) έπειτα από διαμετακόμιση μέσω εδάφους ή τρίτης χώρας εκτός όσων 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 ή 2, υπό 
τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παρέχει ενυπόγραφη 
δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την εν λόγω διαμετακόμιση, τα ζώα 
συντροφιάς δεν ήλθαν σε επαφή με ζώα ειδών ευπαθών στη λύσσα και 
παραμένουν σε ασφάλεια εντός μέσου μεταφοράς ή εντός της περιμέτρου 
διεθνούς αερολιμένα. 



 Σελίδα 46 
 

2.   Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής πράξης, να εκδίδει κανόνες σχετικά με το 
μορφότυπο, τη διάταξη και τις γλώσσες των δηλώσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 13 - Κατάρτιση καταλόγου εδαφών και τρίτων χωρών 

1.   Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική πράξη, κατάλογο των εδαφών και τρίτων 
χωρών που ζητούν να καταχωρισθούν στον κατάλογο στον οποίο αποδεικνύουν ότι, 
για ζώα συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I, 
εφαρμόζουν κανόνες των οποίων το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα είναι τα ίδια 
με εκείνων που ορίζονται στο τμήμα 1 του κεφαλαίου ΙΙ, στο παρόν τμήμα και στο 
τμήμα 2 του κεφαλαίου VI και, κατά περίπτωση, τους κανόνες που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες. 

2.   Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική πράξη, κατάλογο των εδαφών και τρίτων 
χωρών που ζητούν να καταχωρισθούν στον κατάλογο στον οποίο αποδεικνύουν ότι 
για τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος 
I πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) υποχρεωτική κοινοποίηση των κρουσμάτων λύσσας στις αρμόδιες αρχές· 

β) αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης για τη λύσσα εφαρμόζεται ήδη τουλάχιστον 
δύο έτη πριν την αίτηση, ελάχιστη απαίτηση του οποίου είναι η ύπαρξη εν εξελίξει 
προγράμματος έγκαιρης ανίχνευσης ώστε να εξασφαλιστεί η διερεύνηση και η 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με ζώα που πιθανόν έχουν προσβληθεί από λύσσα· 

γ) η δομή και η οργάνωση των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών τους και οι 
εξουσίες αυτών των υπηρεσιών και η επιτήρηση στην οποία υπόκεινται καθώς και 
τα μέσα που διαθέτουν, μεταξύ άλλων προσωπικό και χωρητικότητα εργαστηρίων, 
επαρκούν ώστε: 

i) να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται αποτελεσματικά η εθνική νομοθεσία στις μη 
εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, και 

ii) να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των εγγράφων αναγνώρισης με τη μορφή που 
προβλέπεται στο άρθρο 25, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 26· 

 

δ) ισχύουν και εφαρμόζονται αποτελεσματικά κανόνες πρόληψης και ελέγχου της 
λύσσας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος λοίμωξης των ζώων 
συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που ισχύουν για τις εισαγωγές 
ζώων συντροφιάς από άλλες χώρες ή εδάφη, και, κατά περίπτωση, κανόνων που 
αφορούν: 

i) τον έλεγχο των πληθυσμών αδέσποτων σκύλων και γατών, 

ii) τον εμβολιασμό οικόσιτων ζώων κατά της λύσσας, ιδίως δε όταν έχει εμφανισθεί 
λύσσα σε νυχτερίδες βαμπίρ, και 

iii) τον έλεγχο και την εξάλειψη της λύσσας στην άγρια πανίδα· 
 

ε) ισχύουν κανόνες για την αδειοδότηση και τη διάθεση στην αγορά αντιλυσσικών 
εμβολίων. 
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3.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 41 παράγραφος 2. 

Εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης που 
συνδέονται με κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, η Επιτροπή 
εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου των εδαφών ή τρίτων χωρών που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3. 

ΤΜΗΜΑ 2 

Ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I 

Άρθρο 14 - Όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I 

1.   Εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 19 
παράγραφος 1 σε ό,τι αφορά ζώα συντροφιάς ενός από τα είδη που αναφέρονται στο 
μέρος Β του παραρτήματος I, η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων 
συντροφιάς του εν λόγω είδους σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου. 

2.   Τα ζώα συντροφιάς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να 
μετακινηθούν σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα μόνο εάν πληρούν τους 
ακόλουθους όρους: 

α) φέρουν σήμανση ή περιγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2· 

β) συμμορφώνονται με τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα για νόσους ή μολύνσεις 
εκτός από τη λύσσα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1· 

γ) συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης το οποίο έχει συμπληρωθεί δεόντως και 
εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 31· 

δ) εισέρχονται από σημείο εισόδου ταξιδιωτών όταν προέρχονται από έδαφος ή τρίτη 
χώρα εκτός όσων απαριθμούνται δυνάμει του άρθρου 15. 

3.   Εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν εθνικές 
διατάξεις για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς των ειδών 
που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I στο έδαφός τους από έδαφος ή 
τρίτη χώρα, με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές: 

α) εφαρμόζονται αναλογικά προς τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των 
ζώων που σχετίζεται με τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς 
αυτών των ειδών· και 

β) δεν είναι αυστηρότερες από εκείνες που ισχύουν για τις εισαγωγές ζώων των εν 
λόγω ειδών σύμφωνα με τις οδηγίες 92/65/ΕΟΚ ή 2006/88/ΕΚ. 
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Άρθρο 15 - Κατάρτιση καταλόγου εδαφών και τρίτων χωρών 

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστική πράξη, να εκδίδει κατάλογο των εδαφών και 
τρίτων χωρών που έχουν αποδείξει ότι, για ζώα συντροφιάς τα οποία ανήκουν στα 
είδη που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος I, εφαρμόζουν κανόνες των 
οποίων το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα είναι τα ίδια με εκείνων που ορίζονται 
στο τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙ και στο παρόν τμήμα και στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 
VI και, κατά περίπτωση, τους κανόνες που εγκρίνονται σύμφωνα με τους εν λόγω 
κανόνες. 

ΤΜΗΜΑ 3 

Παρέκκλιση από τους όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς 

Άρθρο 16 - Παρέκκλιση από τους όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ διαφόρων χωρών και εδαφών 

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 10 και 14, οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς ανάμεσα στις ακόλουθες χώρες και εδάφη είναι δυνατόν να 
συνεχίζονται υπό τους όρους που καθορίζονται από τους εθνικούς κανόνες των εν 
λόγω χωρών και εδαφών: 

α) Άγιος Μαρίνος και Ιταλία· 

β) Βατικανό και Ιταλία· 

γ) Μονακό και Γαλλία· 

δ) Ανδόρα και Γαλλία· 

ε) Ανδόρα και Ισπανία· 

στ) Νορβηγία και Σουηδία· 

ζ) Φερόες Νήσοι και Δανία· 

η) Γροιλανδία και Δανία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Σήμανση 

Άρθρο 17 - Σήμανση των ζώων συντροφιάς 

1.   Ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 
φέρουν σήμανση με εμφύτευση ενός αποκριτή πομποδέκτη ή με ευανάγνωστη 
δερματοστιξία που έχει γίνει πριν από τις 3 Ιουλίου 2011. 

Εφόσον ο αποκριτής πομποδέκτης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II, ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο 
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πρόσωπο παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ανάγνωση του σήματος του αποκριτή 
πομποδέκτη κατά τη στιγμή κάθε επαλήθευσης της σήμανσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 26, και των ελέγχων ταυτότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 και στο άρθρο 34 παράγραφος 1. 

2.   Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος 
I φέρουν σήμανση ή περιγράφονται λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
είδους, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σύνδεσμος μεταξύ του ζώου συντροφιάς 
και του αντίστοιχου εγγράφου αναγνώρισης. 

Δεδομένης της ποικιλίας των ειδών που αναγράφονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 39, σχετικά με τέτοιες ειδικές απαιτήσεις 
ανάλογα με το είδος για τη σήμανση ή την περιγραφή ζώων συντροφιάς των εν λόγω 
ειδών, λαμβανομένων υπόψη των συναφών εθνικών απαιτήσεων. 

Άρθρο 18 - Προσόντα που απαιτούνται για την εμφύτευση αποκριτή πομποδέκτη 
σε ζώα συντροφιάς 

Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να επιτρέψει την εμφύτευση πομποδεκτών από 
πρόσωπα που δεν είναι κτηνίατροι, θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα ελάχιστα 
προσόντα που οφείλουν να διαθέτουν τα εν λόγω πρόσωπα. 

ΤΜΗΜΑ 2 

Προληπτικά υγειονομικά μέτρα για νόσους ή μολύνσεις εκτός από τη λύσσα 

Άρθρο 19 - Προληπτικά υγειονομικά μέτρα και όροι για την εφαρμογή τους 

1.   Εφόσον απαιτούνται προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την προστασία της 
δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων συντροφιάς για τον έλεγχο νόσων ή 
μολύνσεων εκτός από τη λύσσα, που ενδέχεται να διαδοθούν λόγω της μετακίνησης 
των εν λόγω ζώων συντροφιάς, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 39 σχετικά με ειδικά προληπτικά 
υγειονομικά μέτρα ανάλογα με το είδος για τέτοιες νόσους ή μολύνσεις. 

Εφόσον, σε περίπτωση κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, το 
απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 40 εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου. 

2.   Τα ειδικά προληπτικά υγειονομικά μέτρα ανάλογα με το είδος, που έχουν 
εγκριθεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, βασίζονται σε επαρκή, αξιόπιστα και έγκυρα επιστημονικά στοιχεία 
και εφαρμόζονται κατά τρόπο αναλογικό με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την 
υγεία των ζώων που συνεπάγονται οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων 
συντροφιάς, τα οποία ενδέχεται να προσβληθούν από νόσους ή μολύνσεις εκτός από 
τη λύσσα. 

3.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνουν: 
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α) κανόνες για την κατάταξη σε κατηγορίες των κρατών μελών ή τμημάτων τους 
ανάλογα με το καθεστώς τους υγείας των ζώων και τα συστήματά τους 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά ορισμένες νόσους ή 
μολύνσεις εκτός από τη λύσσα· 

β) τους όρους που πρέπει να πληρούν τα κράτη μέλη για να παραμείνουν επιλέξιμα 
για την εφαρμογή των προληπτικών υγειονομικών μέτρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2· 

γ) τους όρους για την εφαρμογή και την τεκμηρίωση των προληπτικών υγειονομικών 
μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πριν από τη μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακίνηση ζώων συντροφιάς· 

δ) τους όρους για τη χορήγηση παρεκκλίσεων σε ορισμένες συγκεκριμένες 
περιστάσεις από την εφαρμογή των προληπτικών υγειονομικών μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 20 - Κατάλογος κρατών μελών ή τμημάτων τους που αναφέρονται στο 
άρθρο19 παράγραφος 3 στοιχείο α) 

Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει, με εκτελεστική πράξη, καταλόγους των κρατών 
μελών ή τμημάτων της επικράτειας κρατών μελών που συμμορφώνονται με τους 
κανόνες για την κατάταξη σε κατηγορίες των κρατών μελών ή των τμημάτων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α). Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Έγγραφα αναγνώρισης για μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε ένα κράτος 
μέλος από άλλο κράτος μέλος ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο 
μέρος Α του παραρτήματος I 

Άρθρο 21 - Μορφή και περιεχόμενο του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 στοιχείο δ) 

1.   Το έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο δ) έχει τη μορφή 
διαβατηρίου σύμφωνα με το υπόδειγμα που πρόκειται να εγκριθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη και 
περιέχει πεδία για την καταχώριση των ακόλουθων πληροφοριών: 

α) το σημείο όπου βρίσκεται ο αποκριτής πομποδέκτης ή η δερματοστιξία και είτε την 
ημερομηνία εφαρμογής είτε την ημερομηνία ανάγνωσης των δεδομένων του 
αποκριτή πομποδέκτη ή της δερματοστιξίας καθώς και τον αλφαριθμητικό κωδικό 
που εμφανίζεται στον αποκριτή πομποδέκτη ή στη δερματοστιξία· 
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β) το όνομα, το είδος, τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, την ημερομηνία γέννησης όπως 
δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν άλλα αξιοσημείωτα ή ιδιαίτερα στοιχεία ή 
χαρακτηριστικά του ζώου συντροφιάς· 

γ) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη· 

δ) το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπογραφή του 
εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου που εκδίδει ή συμπληρώνει το έγγραφο 
αναγνώρισης· 

ε) την υπογραφή του ιδιοκτήτη· 

στ) λεπτομέρειες σχετικά με τον αντιλυσσικό εμβολιασμό· 

ζ) την ημερομηνία δειγματοληψίας αίματος για τη δοκιμή τιτλοδότησης αντισωμάτων 
λύσσας· 

η) συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα για νόσους 
ή μολύνσεις εκτός από τη λύσσα· 

θ) άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του ζώου 
συντροφιάς. 

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που καθορίζει το υπόδειγμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τις απαιτήσεις 
σχετικά με τις γλώσσες, τη μορφή και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του διαβατηρίου 
το οποίο αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, και τους κανόνες που είναι 
απαραίτητοι για τη μετάβαση στο υπόδειγμα του διαβατηρίου αυτού. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 41 παράγραφος 2. 

3.   Το διαβατήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 φέρει αριθμό αποτελούμενο 
από τον κωδικό ISO του κράτους μέλους έκδοσης και στη συνέχεια μοναδικό 
αλφαριθμητικό κωδικό. 

Άρθρο 22 - Έκδοση και συμπλήρωση του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 στοιχείο δ) 

1.   Το έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο δ) εκδίδεται από 
εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο αφού: 

α) ο κτηνίατρος επαληθεύσει ότι το ζώο συντροφιάς φέρει σήμανση σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1· 

β) ο κτηνίατρος συμπληρώσει δεόντως τα σχετικά πεδία στο έγγραφο αναγνώρισης 
με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) ως 
δ)· και 

γ) ο ιδιοκτήτης υπογράψει το έγγραφο αναγνώρισης. 

2.   Αφού επαληθεύσει ότι το ζώο συντροφιάς φέρει σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 
17 παράγραφος 1, ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος συμπληρώνει τα σχετικά πεδία 
στο έγγραφο αναγνώρισης με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ) και η), πιστοποιώντας έτσι τη συμμόρφωση με τους 
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όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχεία β) και γ) και, κατά περίπτωση, στο 
άρθρο 27 στοιχείο β) σημείο ii). 

Ανεξαρτήτως του πρώτου εδαφίου, το πεδίο που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 στοιχείο η) μπορεί να συμπληρωθεί από κτηνίατρο που δεν είναι 
εξουσιοδοτημένος αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1. 

3.   Ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος που εκδίδει το έγγραφο αναγνώρισης διατηρεί 
αρχείο με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία 
α) ως γ) και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 για ελάχιστη περίοδο που θα καθοριστεί 
από την αρμόδια αρχή, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών. 

4.   Όπου κρίνεται σκόπιμο, η συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να τεκμηριωθεί σε περισσότερα του ενός 
έγγραφα αναγνώρισης με τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1. 

Άρθρο 23 - Διανομή κενών εγγράφων αναγνώρισης 

1.   Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κενά έγγραφα αναγνώρισης διανέμονται 
μόνο σε εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους καταγράφονται με μνεία στον αριθμό που αναφέρεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 3. 

2.   Το αρχείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρείται για ελάχιστη περίοδο 
που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
τριών ετών. 

Άρθρο 24 - Παρέκκλιση από τη μορφή του εγγράφου αναγνώρισης που 
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις 
μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος 
ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I τα 
οποία συνοδεύονται από το έγγραφο αναγνώρισης που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 26. 

2.   Εφόσον είναι αναγκαίο, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 στοιχείο γ) τεκμηριώνεται στο έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 34 
παράγραφος 1. 

ΤΜΗΜΑ 2 

Έγγραφα αναγνώρισης για μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε ένα κράτος 
μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο 
μέρος Α του παραρτήματος I 

 



 Σελίδα 53 
 

Άρθρο 25 - Μορφή και περιεχόμενο του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 

1.   Το έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο 
ε) έχει τη μορφή πιστοποιητικού υγείας των ζώων σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
πρόκειται να καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει πεδία για την καταχώριση των ακόλουθων πληροφοριών: 

α) το σημείο όπου βρίσκεται ο αποκριτής πομποδέκτης ή η δερματοστιξία και είτε την 
ημερομηνία εφαρμογής είτε την ημερομηνία ανάγνωσης των δεδομένων του 
αποκριτή πομποδέκτη ή της δερματοστιξίας καθώς και τον αλφαριθμητικό κωδικό 
που εμφανίζεται στον αποκριτή πομποδέκτη ή στη δερματοστιξία· 

β) το είδος, τη φυλή, την ημερομηνία γέννησης, όπως δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη, 
το φύλο και το χρώμα του ζώου συντροφιάς· 

γ) τον μοναδικό αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού· 

δ) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη ή του 
εξουσιοδοτημένου προσώπου· 

ε) το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπογραφή του υπαλλήλου ή 
του εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου που εκδίδει το έγγραφο αναγνώρισης· 

στ) λεπτομέρειες σχετικά με τον αντιλυσσικό εμβολιασμό· 

ζ) την ημερομηνία δειγματοληψίας αίματος για τη δοκιμή τιτλοδότησης αντισωμάτων 
λύσσας· 

η) συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα για νόσους 
ή μολύνσεις εκτός από τη λύσσα· 

θ) το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του αντιπροσώπου της αρμόδιας αρχής που 
προβαίνει στην επικύρωση· 

ι) την ονομασία, την υπογραφή και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που 
πραγματοποιεί τους ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 34, καθώς και την 
ημερομηνία των ελέγχων αυτών· 

ια) άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του ζώου 
συντροφιάς. 

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που καθορίζει το υπόδειγμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τις απαιτήσεις όσον 
αφορά τις γλώσσες, τη μορφή και την ισχύ του πιστοποιητικού υγείας των ζώων που 
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2. 

3.   Μέρος του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 
1 στοιχείο ε) αποτελεί γραπτή δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή το 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η μετακίνηση του ζώου 
συντροφιάς εντός της Ένωσης αποτελεί μετακίνηση μη εμπορικού χαρακτήρα. 
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Άρθρο 26 - Έκδοση και συμπλήρωση του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 

Το έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
εκδίδεται είτε από επίσημο κτηνίατρο του εδάφους ή της τρίτης χώρας καταγωγής με 
βάση έγγραφα τεκμηρίωσης είτε από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο και στη συνέχεια 
επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας καταγωγής 
αφού ο κτηνίατρος που εκδίδει το έγγραφο: 

α) επαληθεύσει ότι το ζώο συντροφιάς φέρει σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1· και 

β) συμπληρώσει δεόντως τα σχετικά πεδία του εγγράφου αναγνώρισης με τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α) ως η), 
πιστοποιώντας έτσι τη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 1 στοιχείο α) και, κατά περίπτωση, άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ) και δ). 

Άρθρο 27 - Παρέκκλιση από τη μορφή του εγγράφου αναγνώρισης που 
προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 25 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις εντός του εδάφους τους ζώων συντροφιάς των 
ειδών που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I τα οποία συνοδεύονται από 
το έγγραφο αναγνώρισης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 22 όταν: 

α) το έγγραφο αναγνώρισης εκδόθηκε σε ένα από τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που 
αναφέρονται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 1, ή 

β) τα εν λόγω ζώα συντροφιάς εισέρχονται σε κράτος μέλος έπειτα από μετακίνηση 
προς έδαφος ή τρίτη χώρα ή διαμετακόμιση μέσω εδάφους ή τρίτης χώρας από 
άλλο κράτος μέλος και το έγγραφο αναγνώρισης συμπληρώθηκε και εκδόθηκε από 
εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο ο οποίος τεκμηρίωσε ότι, πριν εξέλθουν από την 
Ένωση τα ζώα συντροφιάς: 

i) είχαν υποβληθεί στον αντιλυσσικό εμβολιασμό που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 στοιχείο β)· και 

ii) είχαν υποβληθεί στη δοκιμή τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εκτός από την περίπτωση 
της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 12. 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

Έγγραφα αναγνώρισης για μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε ένα κράτος 
μέλος από άλλο κράτος μέλος ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο 
μέρος Β του παραρτήματος I 
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Άρθρο 28 - Μορφή και περιεχόμενο του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

1.   Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει, με εκτελεστική πράξη, υπόδειγμα του εγγράφου 
αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) το οποίο 
περιέχει πεδία για την καταχώριση των ακόλουθων πληροφοριών: 

α) τα χαρακτηριστικά της σήμανσης ή την περιγραφή του ζώου συντροφιάς, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2· 

β) το είδος και, εφόσον χρειάζεται, τη φυλή, την ημερομηνία γέννησης ως δηλούται 
από τον ιδιοκτήτη, το φύλο και το χρώμα του ζώου συντροφιάς· 

γ) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη· 

δ) το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπογραφή του 
εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου που εκδίδει ή συμπληρώνει το έγγραφο 
αναγνώρισης· 

ε) την υπογραφή του ιδιοκτήτη· 

στ) στοιχεία σχετικά με οποιοδήποτε από τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα για 
νόσους ή μολύνσεις εκτός από τη λύσσα· και 

ζ) άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του ζώου 
συντροφιάς. 

2.   Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
καθορίζει επίσης απαιτήσεις όσον αφορά τις γλώσσες, τη μορφή, την ισχύ ή τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται στην εν 
λόγω παράγραφο. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2. 

Άρθρο 29 - Έκδοση και συμπλήρωση του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

1.   Το έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο 
γ) εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο αφού: 

α) ο κτηνίατρος επαληθεύσει ότι το ζώο συντροφιάς φέρει σήμανση ή περιγράφεται 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2· 

β) ο κτηνίατρος συμπληρώσει δεόντως τα σχετικά πεδία με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχεία α) ως δ)· και 

γ) ο ιδιοκτήτης υπογράψει το έγγραφο αναγνώρισης. 

2.   Αφού επαληθεύσει ότι το ζώο συντροφιάς φέρει σήμανση ή περιγράφεται 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος 
συμπληρώνει τα σχετικά πεδία του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
28 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και στ), πιστοποιώντας έτσι τη συμμόρφωση με τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β), κατά περίπτωση. 
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ΤΜΗΜΑ 4 

Έγγραφα αναγνώρισης για μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε κράτος μέλος 
από έδαφος ή τρίτη χώρα ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο μέρος 
Β του παραρτήματος I 

Άρθρο 30 - Μορφή και περιεχόμενο του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

1.   Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει, με εκτελεστική πράξη, υπόδειγμα του εγγράφου 
αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το οποίο 
περιέχει πεδία για την καταχώριση των ακόλουθων πληροφοριών: 

α) τα χαρακτηριστικά της σήμανσης ή την περιγραφή του ζώου συντροφιάς, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2· 

β) το είδος και, εφόσον χρειάζεται, τη φυλή, την ημερομηνία γέννησης ως δηλούται 
από τον ιδιοκτήτη, το φύλο και το χρώμα του ζώου· 

γ) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη ή του 
εξουσιοδοτημένου προσώπου· 

δ) το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπογραφή του υπαλλήλου 
που εκδίδει το έγγραφο αναγνώρισης ή του εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου· 

ε) μοναδικό αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού· 

στ) στοιχεία σχετικά με οποιοδήποτε από τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα για 
νόσους ή μολύνσεις εκτός από τη λύσσα· 

ζ) το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του αντιπροσώπου της αρμόδιας αρχής που 
προβαίνει στην επικύρωση· 

η) την ονομασία, την υπογραφή και τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου της 
αρμόδιας αρχής που πραγματοποιεί τους ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο 
άρθρο 34, καθώς και την ημερομηνία των ελέγχων αυτών· 

θ) άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του ζώου 
συντροφιάς. 

2.   Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
καθορίζει επίσης απαιτήσεις όσον αφορά τις γλώσσες, τη μορφή και την ισχύ του 
εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 41 παράγραφος 2. 

3.   Μέρος του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
2 στοιχείο γ) αποτελεί γραπτή δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή το 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η μετακίνηση του ζώου 
συντροφιάς εντός της Ένωσης αποτελεί μετακίνηση μη εμπορικού χαρακτήρα. 
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Άρθρο 31 - Έκδοση και συμπλήρωση του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

Το έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
εκδίδεται είτε από επίσημο κτηνίατρο του εδάφους ή της τρίτης χώρας καταγωγής με 
βάση έγγραφα τεκμηρίωσης είτε από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο και στη συνέχεια 
επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας καταγωγής 
αφού ο κτηνίατρος που εκδίδει το έγγραφο: 

α) επαληθεύσει ότι το ζώο συντροφιάς φέρει σήμανση ή περιγράφεται σύμφωνα με 
το άρθρο 17 παράγραφος 2· και 

β) συμπληρώσει δεόντως στα σχετικά πεδία του εγγράφου αναγνώρισης τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ), 
πιστοποιώντας έτσι ότι τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) κατά περίπτωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Παρέκκλιση για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στα 
κράτη μέλη 

Άρθρο 32 - Παρέκκλιση από τους όρους των άρθρων 6, 9, 10 και 14 

1.   Κατά παρέκκλιση από τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 6, 9, 10 και 14, 
τα κράτη μέλη μπορούν, σε έκτακτες περιστάσεις, να επιτρέπουν στο έδαφός τους τη 
μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς τα οποία δεν 
συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

α) έχει υποβληθεί προηγούμενη αίτηση για τη χορήγηση άδειας από τον ιδιοκτήτη και 
το κράτος μέλος προορισμού έχει χορηγήσει την εν λόγω άδεια· 

β) τα ζώα συντροφιάς παραμένουν σε απομόνωση υπό επίσημη επίβλεψη για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, το οποίο 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες: 

i) σε χώρο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή· και 

ii) σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια. 
 

2.   Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορεί να περιλαμβάνει 
έγκριση για διαμετακόμιση μέσω άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το 
κράτος μέλος διαμετακόμισης έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του στο 
κράτος μέλος προορισμού. 
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ΤΜΗΜΑ 2 

Γενικοί όροι όσον αφορά τη συμμόρφωση 

Άρθρο 33 - Έλεγχοι εγγράφων και ταυτότητας που διενεργούνται σχετικά με μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε ένα κράτος μέλος από 
άλλο κράτος μέλος ή έδαφος ή τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 15 

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 και για την επαλήθευση της συμμόρφωσης 
προς το κεφάλαιο II, τα κράτη μέλη διεξάγουν χωρίς διακρίσεις ελέγχους εγγράφων 
και ταυτότητας σε ζώα συντροφιάς που μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς 
στην επικράτειά τους από άλλο κράτος μέλος ή έδαφος ή τρίτη χώρα που 
περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και, κατά 
περίπτωση, το άρθρο 15. 

2.   Κατά το χρόνο της κάθε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης σε ένα κράτος 
μέλος από άλλο κράτος μέλος ή έδαφος ή τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε 
κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 
15, και εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια 
των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο 
ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο: 

α) υποβάλλει το απαιτούμενο από τον παρόντα κανονισμό έγγραφο αναγνώρισης του 
ζώου συντροφιάς το οποίο αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη 
μετακίνηση αυτή και 

β) διαθέτει το ζώο συντροφιάς για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων. 

Άρθρο 34 - Έλεγχοι εγγράφων και ταυτότητας που διενεργούνται σχετικά με μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από έδαφος ή τρίτη χώρα 
που δεν περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 ή 
το άρθρο 15 

1.   Προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ, η 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους διενεργεί ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας στο 
σημείο εισόδου των ταξιδιωτών σχετικά με μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς στο οικείο κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα που δεν 
περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και, κατά 
περίπτωση, το άρθρο 15. 

2.   Ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά την είσοδο σε κράτος μέλος 
από έδαφος ή τρίτη χώρα που δεν περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 15, επικοινωνεί με την 
αρμόδια αρχή η οποία είναι παρούσα στο σημείο εισόδου για το σκοπό των ελέγχων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, και: 

α) υποβάλλει το έγγραφο αναγνώρισης του ζώου συντροφιάς που απαιτείται βάσει 
του παρόντος κανονισμού και το οποίο αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις για τη μετακίνηση αυτή· και 

β) διαθέτει το ζώο συντροφιάς για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων. 
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3.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και αναπροσαρμόζουν τον κατάλογο των σημείων 
εισόδου των ταξιδιωτών. 

4.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή την οποία έχουν ορίσει για τη 
διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1: 

α) να είναι πλήρως ενημερωμένη σχετικά με τους κανόνες που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο III και οι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής να έχουν την αναγκαία 
κατάρτιση για την εφαρμογή τους· 

β) να τηρεί αρχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό των ελέγχων που έχουν 
πραγματοποιηθεί και των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν 
κατά τους εν λόγω ελέγχους· και 

γ) να τεκμηριώνει τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στη σχετική είσοδο του 
εγγράφου αναγνώρισης, όταν η τεκμηρίωση αυτή απαιτείται για τους σκοπούς της 
μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 1. 

Άρθρο 35 - Ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται κατά 
τους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34 

1.   Εφόσον, κατά τους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34, προκύπτει 
ότι το ζώο συντροφιάς δεν συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στα 
κεφάλαια ΙΙ ή ΙΙΙ, η αρμόδια αρχή αποφασίζει, μετά από διαβούλευση με τον επίσημο 
κτηνίατρο και, όπου απαιτείται, με τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο: 

α) να επιστρέψει το ζώο συντροφιάς στη χώρα ή το έδαφος αποστολής, 

β) να απομονώσει το ζώο συντροφιάς, υπό επίσημο έλεγχο για όσο χρόνο χρειάζεται 
για τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ ή ΙΙΙ, ή 

γ) ως έσχατη λύση εφόσον η επιστροφή αδύνατη ή η απομόνωση είναι ανέφικτη, να 
θανατώσει το ζώο συντροφιάς, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες που 
αφορούν την προστασία των ζώων συντροφιάς κατά τη θανάτωσή τους. 

2.   Εφόσον μια μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς στην Ένωση 
απαγορεύεται από την αρμόδια αρχή, τα ζώα συντροφιάς απομονώνονται υπό 
επίσημο έλεγχο, εν αναμονή: 

α) της επιστροφής τους στη χώρα ή το έδαφος αποστολής, ή 

β) της έκδοσης κάθε άλλης διοικητικής απόφασης σχετικά με τα εν λόγω ζώα 
συντροφιάς. 

3.   Τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται με έξοδα του ιδιοκτήτη και 
χωρίς δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου 
προσώπου. 

Άρθρο 36 - Μέτρα προφύλαξης 

1.   Στις περιπτώσεις εμφάνισης ή εξάπλωσης ασθένειας ή μόλυνσης εκτός από τη 
λύσσα σε κράτος μέλος, έδαφος ή τρίτη χώρα, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει 
σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, η Επιτροπή δύναται, 
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ενεργώντας με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να 
θεσπίσει με εκτελεστική πράξη, χωρίς καθυστέρηση και ανάλογα με τη σοβαρότητα 
της κατάστασης, ένα από τα ακόλουθα μέτρα: 

α) αναστολή της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης ή διαμετακόμισης ζώων 
συντροφιάς από το σύνολο ή μέρος του εδάφους του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους ή εδάφους ή τρίτης χώρας· 

β) καθορισμός ειδικών όρων για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων 
συντροφιάς από το σύνολο ή μέρος του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή εδάφους 
ή τρίτης χώρας. 

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2. 

2.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που 
αφορούν τον περιορισμό ή την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια 
υγεία ή την υγεία των ζώων, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3. 

Άρθρο 37 - Υποχρεώσεις πληροφόρησης 

1.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό σαφείς και εύκολα προσιτές πληροφορίες 
σχετικά με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που ισχύουν για τη μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς και τους κανόνες για τους ελέγχους 
συμμόρφωσης όσον αφορά την εν λόγω μετακίνηση που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. 

2.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τα εξής: 

α) τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν την 
εμφύτευση του αποκριτή πομποδέκτη που προβλέπεται στο άρθρο 18· 

β) την άδεια παρέκκλισης από τον όρο για αντιλυσσικό εμβολιασμό όσον αφορά τα 
νεαρά ζώα συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος I, όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 11· 

γ) τους όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις, στο 
έδαφος των κρατών μελών, ζώων συντροφιάς: 

i) τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 6, 9, 10 ή 14· 

ii) τα οποία προέρχονται από ορισμένες χώρες και εδάφη υπό τους όρους των 
εθνικών κανόνων τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16· 

 

δ) τον κατάλογο των σημείων εισόδου των ταξιδιωτών, που καταρτίζεται βάσει του 
άρθρου 34 παράγραφος 3, καθώς και την αρμόδια αρχή που έχει οριστεί για τη 
διεξαγωγή των ελέγχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4· 

ε) τους όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις, στο 
έδαφός των κρατών μελών, ζώων συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο 
μέρος Β του παραρτήματος I, που καθορίζονται από τους εθνικούς κανόνες τους, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 παράγραφος 3· 
και 
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στ) πληροφορίες σχετικά με τα αντιλυσσικά εμβόλια για τα οποία οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους έχουν χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά, σύμφωνα 
με το σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος III, και ιδίως σχετικά με το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο εμβολιασμού· 

3.   Τα κράτη μέλη δημιουργούν ιστοσελίδες για την παροχή των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω σελίδες. 

4.   Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη στη διάθεση των εν λόγω πληροφοριών στο 
κοινό, μέσω της κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της: 

α) των συνδέσμων προς τις ενημερωτικές ιστοσελίδες των κρατών μελών και 

β) των πληροφοριών που αναφέρει η παράγραφος 2 στοιχεία β), δ) και ε) του 
παρόντος άρθρου καθώς και των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο κοινό 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε επιπλέον γλώσσες 
ανάλογα με τις ανάγκες. 

ΤΜΗΜΑ 3 

Διαδικαστικές διατάξεις 

Άρθρο 38 - Τροποποιήσεις των παραρτημάτων 

Για να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική πρόοδος, οι επιστημονικές εξελίξεις και η 
προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων συντροφιάς, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 39 
για την τροποποίηση των παραρτημάτων II έως ΙV. 

Άρθρο 39 - Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2.   Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 19 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 38 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από τις 28 Ιουνίου 2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά 
με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου. 

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 19 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο 
άρθρο 38 ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
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μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. 

4.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

5.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5, το άρθρο 17 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 19 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 38 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση των πράξεων στα εν λόγω όργανα ή εφόσον, πριν από 
την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες. 

Άρθρο 40 - Διαδικασία επείγουσας ανάγκης 

1.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν εκφραστεί αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγουσας ανάγκης. 

2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις 
έναντι κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη 
αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Άρθρο 41 - Διαδικασία επιτροπής 

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και 
την υγεία των ζώων που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 
επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνώμης, 
το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με 
απλή πλειοψηφία. 

3.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 αυτού. 
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Άρθρο 42 - Κυρώσεις 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις αυτές εφαρμόζονται. 
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή 
τους στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 43 - Κατάργηση 

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 καταργείται με εξαίρεση το τμήμα 2 του 
μέρους Β και του μέρους Γ του παραρτήματος II, που παραμένει σε ισχύ έως την 
έναρξη ισχύος των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 1 και 2 του παρόντος κανονισμού αντίστοιχα. 

Οι αναφορές του παρόντος κανονισμού στον κατάλογο της εκτελεστικής πράξης που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 ή 2 νοούνται ως αναφορές στον 
κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών που περιλαμβάνεται στο τμήμα 2 του μέρους Β 
και στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 αντίστοιχα 
μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων. 

2.   Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον 
παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος V. 

3.   Η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 δεν θίγει τη διατήρηση σε ισχύ 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής, της 14ης 
Ιουλίου 2011, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για 
την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis  (20) που 
εκδόθηκε βάσει του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού 
εκείνου. 

Άρθρο 44 - Μεταβατικά μέτρα σχετικά με τα έγγραφα αναγνώρισης 

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 1, το έγγραφο αναγνώρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο δ) θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό εφόσον: 

α) συντάχθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα διαβατηρίου που θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2003/803/ΕΚ· και 

β) εκδόθηκε πριν από τις 29 Δεκεμβρίου 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0576&from=EL#ntr20-L_2013178EL.01000101-E0020
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2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 25 παράγραφος 1 και το άρθρο 27 στοιχείο α) το 
έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό εφόσον: 

α) συντάχθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα II της απόφασης 2011/874/ΕΕ, ή, κατά περίπτωση, το υπόδειγμα 
διαβατηρίου που θεσπίστηκε με την απόφαση 2003/803/ΕΚ· και 

β) εκδόθηκε πριν από τις 29 Δεκεμβρίου 2014. 

Άρθρο 45 - Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από τις 29 Δεκεμβρίου 2014. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα 
σε κάθε κράτος μέλος. 

Στρασβούργο, 12 Ιουνίου 2013. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

M. SCHULZ 

Για το Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος 

L. CREIGHTON 
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
2016 σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την 
καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη (2016/2540 
RSP) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με 
τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα 
κράτη μέλη, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την λειτουργία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα 
στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα προστασίας των 
καταναλωτών, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κατά τη διατύπωση και 
την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων 
όντων, 

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, και τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 
αριθ. 577/2013 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, 

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992, η 
οποία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις 
εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν 
υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές 
ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 
90/425/ΕΟΚ, 
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–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με πρόταση 
κανονισμού για την υγεία των ζώων(1), 

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του 3 050ου Συμβουλίου 
Γεωργίας και Αλιείας της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των 
σκύλων και των γάτων, 

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον 
έλεγχο του εμπορίου τους, 

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 
23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, 
πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του 
εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της 
Επιτροπής, 

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με ασφαλέστερη 
υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και 
καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής(2), 

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης της Πολυτομεακής, 
Διεπαγγελματικής και Διεπιστημονικής Στρατηγικής Δεξαμενής Σκέψης για τα Ζώα 
Συντροφιάς (πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΣΤΩ), 

–  έχοντας υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης της ΕΕ για σκύλους και γάτες 
που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών που διεξήχθη σε 12 κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
576/2013, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του, 

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή χρηματοδότησε μελέτη σχετικά με την καλή 
διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών 
πρακτικών· 

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου, οι αρμόδιες αρχές και οι κτηνίατροι έχουν παρουσιάσει αποδείξεις μιας 
αυξανόμενης παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς, με ευρεία κατάχρηση του 
καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς, αποφυγή ελέγχων και πλαστογράφηση 
εγγράφων· 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς, 
συμπεριλαμβανομένων των αγρίων και εξωτικών ζώων, συνδέεται με το σοβαρό και 
οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου και τις αρμόδιες αρχές· 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0065_EL.html#def_1_1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0065_EL.html#def_1_2
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Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, εξακολουθούν να 
υφίστανται σημαντικές ανησυχίες για τις πληροφορίες που παρέχονται από τα 
διαβατήρια ζώων συντροφιάς, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η 
αναγραφόμενη ηλικία για ένα μεμονωμένο ζώο μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι 
ακριβής· 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των νέων ασθενειών που έχουν εμφανισθεί σε 
ανθρώπους κατά τις πρόσφατες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης, και ότι τα ζώα 
τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται ως ζώα συντροφιάς είναι φορείς ζωονόσων, 
συμπεριλαμβανομένης της λύσσας· 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών εφαρμόζουν ήδη 
κάποιο επίπεδο απαιτήσεων για την καταγραφή και/ή την ταυτοποίηση των ζώων 
συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις 
δεδομένων δεν είναι ακόμη συμβατές, γεγονός που δεν επιτρέπει πλήρη 
ιχνηλασιμότητα όταν τα ζώα συντροφιάς μεταφέρονται εντός της ΕΕ· 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση συμβατών ενιαίων απαιτήσεων για την 
ταυτοποίηση και την καταγραφή των ζώων συντροφιάς θα αποτελούσε σημαντικό 
βήμα προόδου για την προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της 
δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, και θα συνέβαλλε στην αποτελεσματική 
ενδοενωσιακή ιχνηλασιμότητα των ζώων συντροφιάς· 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη (όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο) 
έχουν ήδη θετικούς καταλόγους για την διατήρηση και/ή πώληση ζώων συντροφιάς· 

1.  υπογραμμίζει την θετική επίδραση των ζώων συντροφιάς στην ζωή εκατομμυρίων 
μεμονωμένων ιδιοκτητών και των οικογενειών τους σε όλη την ΕΕ, και επιβεβαιώνει 
εκ νέου ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδεύουν με τα ζώα 
συντροφιάς τους κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο σε όλη την Ένωση· 

2.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στο καθεστώς μετακίνησης των ζώων 
συντροφιάς με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013, συμπεριλαμβανομένων και των 
πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας που περιέχονται στο διαβατήριο του ζώου 
συντροφιάς, καθώς και τις περαιτέρω βελτιώσεις που θα ακολουθήσουν μόλις 
εγκριθεί από τους συννομοθέτες ο νόμος για την υγεία των ζώων· 

3.  σημειώνει με ανησυχία τα στοιχεία από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνίατρους που 
καταδεικνύουν με σαφή τρόπο την αυξανόμενη παράνομη κατάχρηση του 
συστήματος μετακίνησης των ζώων συντροφιάς, το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς· 

4.  σημειώνει ότι η έλλειψη εμβολιασμού, κατάλληλης αντιϊκής θεραπείας, καθώς και 
κτηνιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των παρανόμως διακινηθέντων 
ζώων συντροφιάς, συχνά οδηγούν στην ανάγκη να αντιμετωπισθούν αυτές οι 
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καταστάσεις με αντιβιοτικά· υπογραμμίζει ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της 
μικροβιακής αντοχής· 

5.  προς μεγάλη του ανησυχία διαπιστώνει ότι αυξάνεται το εμπόριο, τόσο νόμιμο 
όσο και παράνομο, των άγριων ζώων που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς· 
επισημαίνει ότι η διατήρηση άγριων ζώων ως ζώων συντροφιάς υπονομεύει τις ορθές 
συνθήκες διαβίωσης των ζώων και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και 
ασφάλεια· σημειώνει ότι το εμπόριο έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη διατήρηση 
αγρίων ειδών που αιχμαλωτίζονται παράνομα για το εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να 
υιοθετήσει δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του 
λαθρεμπορίου ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των αγρίων ζώων που 
διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς· 

6.  επισημαίνει ότι ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν υποχρεωτικά συστήματα για την 
ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά 
τον τύπο πληροφοριών που διατηρούνται, τα ζώα που καλύπτονται από τις 
απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταγραφής, καθώς και το επίπεδο διακυβέρνησης 
όσον αφορά τις διατηρούμενες πληροφορίες· 

7.  αναγνωρίζει ότι η εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για 
σκύλους (Canis lupus familiaris) και γάτες (Felis silvestris catus) θα περιορίσει τις 
δυνατότητες πλαστογράφησης εγγράφων και παράνομου εμπορίου, βελτιώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, προστατεύοντας τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων και παρέχοντας αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα εντός 
της Ένωσης· 

8.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με 
τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση 
κανόνων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 118 του κανονισμού σχετικά με λεπτομερή, 
συμβατά συστήματα για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής 
των σκύλων (Canis lupus familiaris) και των γατών (Felis silvestris catus)· υπογραμμίζει 
ότι τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών και των πωλητών ζώων συντροφιάς θα 
πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τα σχετικά νομικά πρότυπα της ΕΕ όσον 
αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων· 

9.  καλεί την Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις 
μεταδοτικές νόσους των ζώων, να εξετάσει την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
που θα καθορίζουν κανόνες, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 118 του κανονισμού με 
λεπτομερείς και εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα μέσα και τις μεθόδους 
ταυτοποίησης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπως καθορίζεται από το 
παράρτημα 1 του ιδίου κανονισμού· 

10.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση τα συμπεράσματα της 

μελέτης σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν 

αντικείμενο εμπορικών πρακτικών· 

  



 Σελίδα 69 
 

Σύνταγμα της Ελλάδας 

Άρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)20 

1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση 
του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει 
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της 
αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. 
Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, 
εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους 
χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. 
**2. H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η 
πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών 
υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, με σκοπό να 

 
20 Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση έγινε πρόταση αναθεώρησης 
του άρθρου αυτού η οποία δεν ευδοκίμησε. Κατατέθηκε στις 5/12 /2018 ειδικότερα αίτημα-πρόταση 
στη Βουλή από 55 βουλευτές, ώστε η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος να περιλαμβάνει 
ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία των ζώων. 

Η κατάθεση της πρότασης ήταν μια πρωτοβουλία του βουλευτή Γιώργου Κυρίτση, που συνυπέγραψαν 
συνολικά 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ο Αναστάσιος Μεγαλομύστακας από την Ενωση 
Κεντρώων, ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος από τους ΑΝ.ΕΛΛ. και ο ανεξάρτητος βουλευτής Σπύρος 
Δανέλλης. 

Το υποβληθέν στην Επιτροπή της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος αίτημα πρότεινε την 
προσθήκη διάταξης στο άρθρο 24Α με ειδική αναφορά στην αναγκαιότητα προστασίας και ευζωίας 
των υπόλοιπων έμβιων όντων. 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝ.ΕΛΛ., το ΚΙΝ.ΑΛΛ. και ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος 
Μαυρωτάς. 

Κατά της πρότασης ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, η Χρυσή Αυγή και η Ενωση Κεντρώων. Το ΚΚΕ 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις 
για τα άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν κατά την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. 

Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των ζώων αποτελούσε χρόνιο αίτημα και έναν από τους 
πλέον σημαντικούς στόχους της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας 
(ΠΦΠΟ), αλλά και του φιλοζωικού κινήματος της χώρας μας. 

Η πρόταση είχε το εξής περιεχόμενο: 

«Το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και το σεβασμό της ζωής 
σε όλες τις εκφάνσεις της. Ιδιαίτερα το Κράτος μεριμνά για την ευζωία όλων των ζωικών ειδών, τις 
συνθήκες διαβίωσης, φύλαξης, μεταφοράς και εισαγωγής τους, επιβάλλοντας απαγορεύσεις και 
περιορισμούς όπου κρίνεται αναγκαίο και ειδικότερα σε θέματα πειραμάτων και επεμβάσεων πάνω 
σε αυτά και σε θέματα θανάτωσής τους. Οφείλει επίσης να μεριμνά για την προστασία της άγριας 
ζωής και συγκεκριμένα των ειδών υπό εξαφάνιση.» 

Πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος υπέβαλε το 2006 και ο Ανδρέας Λοβέρδος 
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εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται 
οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. 
Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της 
επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. 
3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί 
πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν 
υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων 
που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για 
κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση 
των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει. 
4. Nόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που 
χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα 
με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας 
κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από 
κτίρια της περιοχής αυτής. 
5. Oι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην 
αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Oι ελεύθερες εκτάσεις, 
που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων 
χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής 
αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει. 
6. Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία 
προστατεύονται από το Kράτος. Nόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την 
πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς 
και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών. 

_______________________ 
**Ερμηνευτική δήλωση: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο 
άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα 
οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της 
αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα 
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση 
υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, 
είναι αραιά. 
_____________________ 

** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται 
στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ'  Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων21 

 
21 Η Ινδία, ήδη από το 1950 προχώρησε στη προστασία της αγελάδας μέσα από μία βιοκεντρική αρχή, 
η οποία αποσκοπεί στη προστασία του ζώου αυτού καθ’ εαυτού, αντιμετωπίζοντας το ζώο ως ύπαρξη 
με αυταξία. Επίσης μικρότερης μεν άλλα όχι ήσσονος σημασίας προστασία παρείχε το Σύνταγμα της 
Φλώριδας το 2008 στο θηλυκό χοίρο, διασφαλίζοντας για αυτό την απαγόρευση της χρήσης 
κτηνοτροφικών μεθόδων που θεωρούνται ιδιαίτερα σκληρές και δη κατά την περίοδο της κύησης. Το 
Σύνταγμα της Γερμανίας που αναφέρει επί λέξει «Αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη του για τις 
επόμενες γενιές, το Κράτος προστατεύει τα φυσικά θεμέλια της ζωής και τα ζώα ασκώντας τη 
νομοθετική λειτουργία, μέσα στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης, και ασκώντας την εκτελεστική και 
δικαστική λειτουργία υπό τις συνθήκες που καθορίζει ο νόμος και το δίκαιο». Σημειωτέον ότι η εν 
λόγω διάταξη τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τη προστασία των ζώων συμπληρώνοντας στη 
προϋπάρχουσα δομή της την φράση απλώς «και τα ζώα» στη συνταγματική αναθεώρηση της 26ης 
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Αστικός κώδικας 

924 ΑΚ  

Ο κάτοχος ζώου22 ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε από αυτό σε τρίτον (παρ. 
1). Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο23 που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, τη 

 
Ιουλίου 2002, όταν και ο αγώνας για να συμπεριληφθεί η προστασία των ζώων στο συνταγματικό 
κανόνα καρποφόρησε μετά από χρόνια. Το 2006 η Επιτροπή των Θεσμών και της Συνταγματικής Page 
3 of 4 Αναθεώρησης του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου μετά από πρόταση και του Συμβουλίου 
της Επικρατείας ψήφισε στο Σύνταγμα να συμπεριληφθεί η προσθήκη «το κράτος προωθεί την 
προστασία και την ευεξία των ζώων». Στο Ελβετικό Σύνταγμα υπάρχουν αρκετές διατάξεις προστασίας 
των ζώων όπως στο αρ. 104 που ορίζει ότι η Συνομοσπονδία «ενθαρρύνει, μέσω κινήτρων που 
παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τις μορφές εκμετάλλευσης που είναι συμβατές με τη 
φύση και σέβονται το περιβάλλον και τα ζώα». Το Σύνταγμα της Βραζιλίας επιβάλλει με το αρ. 225 στις 
διοικητικές αρχές να προστατεύουν τη πανίδα υπό τους όρους που θέτει ο νόμος, απαγορεύοντας 
πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τις βιολογικές τους λειτουργίες και προκαλούν την εξαφάνιση των 
ειδών ή υποβάλλουν τα ζώα σε πράξεις σκληρότητας. Επίσης το Σύνταγμα του Μπουένος Άιρες 
προβλέπει τη προστασία της αστικής πανίδας και το σεβασμό της ζωής. Εξαιρετικού ενδιαφέροντος 
είναι και οι διατάξεις του Συντάγματος του Πακιστάν (1973) αλλά και ο τρόπος που ερμηνεύθηκαν σε 
συνδυασμό με το δίκαιο της Σαρία αποδίδοντας δικαιώματα σε ζώα από το Ανώτατο δικαστήριο του 
Πακιστάν https://aldf.org/article/islamabad-high-court-holds-that-animals-have-legal-rights/ η 
απόφαση του δικαστηρίου W.P. No.1155/2019 Islamabad Wildlife Management Board through its 
Chairman Versus Metropolitan Corporation Islamabad through its Mayor & 4 others σε 
https://aldf.org/wp-content/uploads/2021/01/Islamabad-Wildlife-Management-Board-v-MCI-WP-No-
1155-of-2019.pdf  
22 ως κάτοχος του ζώου με την έννοια της ΑΚ 924 και στις δύο παραγράφους θεωρείται εκείνος ο 
οποίος έχει τη φυσική εξουσία και ως εκ τούτου τη διάθεσή του, δυνάμενος να το χρησιμοποιεί για 
ίδιο λογαριασμό, εξυπηρετούμενος συνεπώς από αυτό κατά τρόπο μάλλον και ήττον διαρκή, 
αποκομίζοντας τις ωφέλειες από αυτό, αδιαφόρως του είδους τους. (ΑΠ 1979/2014, ΕφΑθ 44/2018 
τνπ Νόμος). 
23  κατοικίδια ζώα νοούνται εκείνα που ζουν, αναπτύσσονται, τρέφονται, αναπαράγονται υπό τη 
στέγη του ανθρώπου και με τις φροντίδες αυτού και είναι προορισμένα να χρησιμοποιούνται για το 
επάγγελμα, τη φύλαξη της οικίας ή τη διατροφή του κατόχου τους. Τέτοια ζώα είναι και οι σκύλοι που 
χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη της κατοικίας (βλ ΕφΑαρ 268/2005 Δικογραφία 2005.523, ΠΠρΑθ 
1565/2014 τνπ Νόμος) Εφ. Αθ. 2107/1987 σε Δ/ΝΗ/1988 σ. 1601«Κατά το άρθρ. 924 ΑΚ, ο κάτοχος 
ζώου  ευθύνεται  για  τη  ζημία  που προξενήθηκε  απ’  αυτό  σε τρίτον. Αν η ζημιά έγινε από κατοικίδιο 
ζώο που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, τη φύλαξη  της  κατοικίας  ή  τη 
διατροφή  του  κατόχου  του, αυτός δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα 
ως προς τη  φύλαξη  και  την  εποπτεία  του ζώου.  Με  την πρώτη παράγραφο καθιερώνεται η 
αντικειμενική ευθύνη του κατόχου ζώου για τη ζημιά που έγινε απ’ αυτό σε τρίτο, δηλαδή από μόνο 
το  γεγονός  της  κατοχής  του  ζώου  και  ανεξάρτητα  από   οιαδήποτε υπαιτιότητά  του.  Και τούτο 
διότι ο κάτοχος που έχει τα ωφελήματα από το ζώο πρέπει να φέρει και τον κίνδυνο κάθε ζημιάς που 
προξενείται απ’ αυτό. Αντίθετα,  προκειμένου  για  κατοικίδιο  ζώο  θεσπίζεται  με  τη 
δεύτερη  παράγραφο  η  ευθύνη  του  κατόχου  του  ζώου, στηριζομένη σε υποτιθέμενο πταίσμα 
αυτού για τη φύλαξη και  την  εποπτεία  του  ζώου. Συνεπώς  στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος μπορεί 
να απαλλαγεί της ευθύνης μόνον αν αποδείξει ότι δεν τον  βαρύνει  πταίσμα  για  τη  φύλαξη  και 
εποπτεία  του  ζώου.  Η  ευθύνη  αυτή  του  κατόχου  του  ζώου  τόσο η βασιζομένη στην παράγραφο 
1η όσο και στη  2η  παράγραφο  του  παραπάνω άρθρου  μπορεί  να  μετριασθεί ή και να παύσει 
τελείως κατά τους όρους του άρθρ. 300 ΑΚ, αν δύναται να αποδοθεί στο ζημιωθέντα σε πρόσωπα για 
τα οποία ευθύνεται αυτός. Ως κατοικίδια ζώα νοούνται εκείνα που  ζουν, αναπτύσσονται,  τρέφονται, 
αναπαράγονται υπό τη στέγη του ανθρώπου και με τις φροντίδες αυτού και είναι προωρισμένα 
να  χρησιμοποιούνται  για το  επάγγελμα,  τη  φύλαξη  της οικίας ή τη διατροφή του κατόχου τους. 
Τέτοια ζώα είναι μεταξύ των άλλων και οι σκύλοι  που  χρησιμοποιούνται για  τη  φύλαξη  της 
κατοικίας κλπ. Το πιο πάνω άρθρο καθιστά υπεύθυνο τον κάτοχο του ζώου για οιασδήποτε φύσεως 

https://aldf.org/article/islamabad-high-court-holds-that-animals-have-legal-rights/
https://aldf.org/wp-content/uploads/2021/01/Islamabad-Wildlife-Management-Board-v-MCI-WP-No-1155-of-2019.pdf
https://aldf.org/wp-content/uploads/2021/01/Islamabad-Wildlife-Management-Board-v-MCI-WP-No-1155-of-2019.pdf
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φύλαξη της κατοικίας ή τη διατροφή του κατόχου του, αυτός δεν ευθύνεται αν 
αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία 
του ζώου (παρ. 2).   

 
ζημία και αν έπαθε ο  τρίτος από  την  ενέργεια  του  ζώου.  Ειδικότερα  για την ευθύνη του κατόχου 
κατοικιδίου ζώου, ο κάτοχος  του  ευθύνεται  απεριόριστα  όπως  και  ο 
κάτοχος   οιουδήποτε   άλλου  ζώου,  μπορεί,  όπως  προαναφέρθηκε,  να απαλλαγεί της ευθύνης αν 
αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα  πταίσμα για  τη  φύλαξη  και την εποπτεία του ζώου. Το πότε 
δεν υπάρχει τέτοιο πταίσμα κρίνει  για  κάθε  περίπτωση  ο  δικαστής  κατ’  εκτίμηση  των 
πραγματικών  περιστατικών  που  προτείνονται  από  τον  κάτοχο. Αν δεν προτείνονται τέτοια 
περιστατικά όπως πρέπει σύμφωνα 
με  το  άρθρο  262παρ.  1  ΚΠολΔ  η  ένσταση  είναι  αόριστη,  ως  ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως 
και απορρίπτεται. Ως προς το βάρος της αποδείξεως ο  ενάγων για  αποζημίωση  για  ζημία που 
προξενήθηκε σ’ αυτόν από ζώο πρέπει να αποδείξει: α) το ποσό της ζημίας που του προξενήθηκε, β) 
ότι  η  ζημία του  προξενήθηκε  από  ενέργεια του ζώου και γ) ότι ο κάτοχος του ζώου είναι  ο 
εναγόμενος.  Αν  ο  εναγόμενος  ισχυρίζεται  ότι   η   ζημία προξενήθηκε  από  κατοικίδιο  ζώο  του, 
οφείλει  να αποδείξει: α) την ιδιότητα του ζώου τούτου, καθώς και το γεγονός ότι αυτό χρησίμευε  για 
το  επάγγελμά  του,  τη φύλαξη της κατοικίας του ή για τη διατροφή του και β) ότι δεν τον βαρύνει 
κανένα πταίσμα για τη φύλαξη  και  εποπτεία του  ζώου,  γιατί  κατέβαλε  γι’  αυτή  τη συνηθισμένη 
στις συναλλαγές επιμέλεια, και μάλιστα στον τόπο που διαμένει, για τη φύλαξη του ζώου, εκθέτοντας 
προς τούτο και τα περιστατικά που δικαιολογούν  μια  τέτοια περίπτωση  σύμφωνα με όσα 
αναφέρθηκαν για το ζήτημα τούτο και παραπάνω (βλ. για όλα αυτά αντί πολλών Κ. Καυκά, ΕνοχΔ, 
άρθρ. 924 παρ. 2, 4, 6, 7, 8)» 
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Νόμος 4830/2021 24, 25 - Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 
 
                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                     ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 
(ΦΕΚ Α' 169/18-09-2021 - Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος 20-09-2021) 
 
   
 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΡΓΟΣ»26 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 1 - Σκοπός - Αντικείμενο 

 
Σκοπός του παρόντος είναι η προστασία των ζώων συντροφιάς και η εξασφάλιση της 
ευζωίας τους, η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, η 
θέσπιση σαφούς και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στρατηγικής για τη δραστική μείωση του αριθμού 
τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας 
των ζώων. 

 
24 Αιτιολογική έκθεση και λοιπές εκθέσεις σε  https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-
950c-4efc-b950-340c4fb76a24/11723722.pdf 
 
25 Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-
e9a5d4576eff/11726459.pdf  
26 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α΄15/02/02/2012) 
Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την 
εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό ο οποίος τροποποιήθηκε με το ν. 
4235/2014 αναλυτικά σε 
https://www.academia.edu/10264124/%CE%96%CE%A9%CE%91_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4
%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%A3  
  Τα άρθρα 1 έως 23 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 47 παρ.6 Ν.4830/2021, 
        ΦΕΚ Α 169/18.09.2021. Προγενέστερος Νόμος ο ν. 3170/2003  
Γενικά βλ. και σε https://nomika-
nea.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-
%CF%83%CF%85%CE%BD/#_Toc381898084  
 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/11723722.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/11723722.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/11726459.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/11726459.pdf
https://www.academia.edu/10264124/%CE%96%CE%A9%CE%91_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%A3
https://www.academia.edu/10264124/%CE%96%CE%A9%CE%91_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%A3
javascript:open_links(562011,801972)
https://nomika-nea.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD/#_Toc381898084
https://nomika-nea.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD/#_Toc381898084
https://nomika-nea.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD/#_Toc381898084
https://nomika-nea.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD/#_Toc381898084
https://nomika-nea.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD/#_Toc381898084
https://nomika-nea.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD/#_Toc381898084
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Άρθρο 2 - Ορισμοί 

 
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται: 

1. «Ζώο»: κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και 
θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο. 

2. «Ευζωία»: η καλή φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις 
συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) 
έχει εξασφαλισμένο άνετο, ασφαλές, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, 
προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο διαβίωσής του, (β) δεν υποφέρει από 
καταστάσεις, όπως πόνος, φόβος και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει 
συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του 
κατάσταση. Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές: 

i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα 
σε ποιότητα και ποσότητα. 
 
 ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό 
κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. 
 
iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και 
κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
 
iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση. 
 
v. Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες 
διαβίωσης και κοινωνικοποίησης. 
 
 3. «Ζώο συντροφιάς»: κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από 
τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή αναφέρεται στον 
κατάλογο του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/42927 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 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). Αν άρθρα του παρόντος αφορούν 
συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους και γάτες, τότε αυτά αναφέρονται 
ρητώς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι εργασίας, καθώς και 

 
27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  
ΜΕΡΟΣ A Σκύλοι (Canis lupus familiaris) Γάτες (Felis silvestris catus) Νυφίτσες (Mustela putorius furo) 
 ΜΕΡΟΣ Β Ασπόνδυλα (πλην μελισσών, μαλακίων που ανήκουν στο φύλο Mollusca και καρκινοειδών 
που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea) Διακοσμητικά υδρόβια ζώα Αμφίβια Ερπετά Πτηνά: δείγματα 
ειδών πτηνών εκτός από όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, 
φασιανούς, πέρδικες και στρουθιονίδες (Ratitae). Θηλαστικά: τρωκτικά και κουνέλια εκτός από εκείνα 
που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων. 
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τα ζώα θεραπείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται ζώα άγριας 
πανίδας. 

4. «Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που έχει ιδιοκτήτη. Οι άμεσοι 
απόγονοι δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας νοούνται αυτόματα δεσποζόμενα ζώα με 
ιδιοκτήτη τον ιδιοκτήτη του θηλυκού γεννήτορα. 
 
 5. «Αδέσποτο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που δεν έχει ιδιοκτήτη. 
 
 6. «Ιδιοκτήτης»: το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί ζώο συντροφιάς, κυρίως μέσα 
στην οικία του, και υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του. Το πρόσωπο αυτό 
αναγράφεται και στο έγγραφο ταυτοποίησης του ζώου. 
 
7. «Ανάδοχος»: το φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί προσωρινά ένα ή περισσότερα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς έως ότου αυτά υιοθετηθούν. Ο ανάδοχος μπορεί να 
επιλέγεται από τον δήμο ή τα φιλοζωικά σωματεία και τις φιλοζωικές οργανώσεις μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εγγράφονται στο σχετικό υποΜητρώο της παρ. 23, 
καθώς και από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αδειοδοτημένο καταφύγιο 
αδέσποτων ζώων ή καταφύγιο που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29. 
Μεταξύ του αναδόχου και του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής 
οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του φυσικού προσώπου υπογράφεται 
σύμβαση αναδοχής, στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
 
 8. «Επαγγελματίας εκτροφέας ζώων συντροφιάς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
εκτρέφει, αναπαράγει και πωλεί ζώα συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς. 
 
 9. «Ερασιτέχνης εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι 
κατ’ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλο ή γάτα με σκοπό τη διατήρηση των 
φυλών του ζώου και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επαγγελματιών και 
Ερασιτεχνών Εκτροφέων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), μετά από 
βεβαίωση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος για σκύλους ή του Συλλόγου 
Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδας για σκύλους και του Ελληνικού Ομίλου 
Γάτας ή του Συλλόγου Εκτροφέων Γάτας Ελλάδος για γάτες. 
 
 10. «Μικρό ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν 
υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά. 
 
 11. «Σκύλος βοήθειας»: ο εκπαιδευμένος ή εκπαιδευόμενος σκύλος οδηγός τυφλού 
και ο σκύλος βοήθειας και προστασίας ατόμων με αναπηρία ή ασθένειες. 
 
 12. «Σκύλος εργασίας»: ο σκύλος υπό την ενεργή καθοδήγηση του χειριστή του και 
με επικουρικό ρόλο στην εκτέλεση των καθηκόντων ή του σκοπού του χειριστή του, 
ο οποίος χρησιμοποιείται για το κυνήγι (κυνηγετικός), τη φύλαξη ποιμνίων 
(ποιμενικός), τη φύλαξη χώρων (φύλακας), ο σκύλος έρευνας και διάσωσης, ο σκύλος 
ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς και ο σκύλος που χρησιμοποιείται 
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από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις διωκτικές αρχές της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
 13. «Ζώο θεραπείας»: κάθε ζώο που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς 
προς όφελος ενός ατόμου, ιδίως ενός ατόμου με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης 
της φυσικής, αισθητηριακής, ψυχιατρικής, νοητικής ή άλλης μορφής ψυχικής 
αναπηρίας, έχει λάβει ή λαμβάνει ειδική εκπαίδευση και φέρει τα κατά τον νόμο 
πιστοποιητικά. 
 
 14. «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει 
επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα προς τον άνθρωπο ή τα 
άλλα ζώα χωρίς να απειληθεί, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού 
νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και, σύμφωνα 
με γνωμάτευση κτηνιάτρου, δε θεραπεύεται. 
 
 15. «Σοβαρό νόσημα»: κάθε μεταδοτική ή μη νόσος άμεσου και υψηλού κινδύνου 
για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους, καθώς και κάθε νόσος 
που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση της υγείας του ζώου σύμφωνα με 
σχετική γνωμάτευση κτηνιάτρου. 
 
 16. «Νόσος»: η εμφάνιση λοιμώξεων και προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή 
παθολογική εκδήλωση, που προκαλούνται από έναν ή περισσότερους νοσογόνους 
παράγοντες. 
 
 17. «Νοσογόνος παράγοντας»: κάθε παθογόνο που μεταδίδεται σε ζώα ή 
ανθρώπους, το οποίο μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ζώα. 
 
 18. «Πηγή κινδύνου»: κάθε νοσογόνος παράγοντας σε ζώο ή προϊόν, ή πάθηση σε 
ζώο, που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. 
 
 19. «Κίνδυνος»: η πιθανότητα εκδήλωσης και το πιθανό μέγεθος των βιολογικών και 
οικονομικών συνεπειών μιας δυσμενούς επίδρασης στην υγεία των ζώων ή στη 
δημόσια υγεία. 
 
 20. «Καταφύγιο ζώων συντροφιάς»: η αδειοδοτημένη εγκατάσταση ή η 
εγκατάσταση που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 και στην οποία 
φιλοξενούνται αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Η διαμονή των ζώων σε καταφύγιο 
διασφαλίζει τη διαβίωσή τους σε ασφαλές περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί με βάση 
τους κανόνες ευζωίας των ζώων, μέχρι την υιοθεσία τους ή την επανένταξή τους στο 
οικείο περιβάλλον. 
 
 21. «Υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς»: η περιέλευση ενός αδέσποτου ζώου 
συντροφιάς σε κατάσταση δεσποζόμενου. 
 
 22. «Έγγραφο ταυτοποίησης»: το διαβατήριο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης 
Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη 
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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) αριθμ. 576/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 178). 
 
 23. «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)»: η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση 
καταγραφής των ζώων συντροφιάς με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων 
Συντροφιάς» που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο 
ΕΜΖΣ περιλαμβάνονται τα κάτωθι υποΜητρώα: 
 
 (α) ΥποΜητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς. 
 
 (β) ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων όπου καταγράφονται όλα 
τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα φιλοζωικά σωματεία και οι 
φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα ή με 
έδρα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
 
 (γ) ΥποΜητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς όπου καταγράφονται όλα τα 
καταφύγια ζώων συντροφιάς που διατηρούν οι δήμοι, οι διαδημοτικοί σύνδεσμοι 
δήμων και οι διαδημοτικές συνεργασίες, τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές 
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του υποΜητρώου της περ. (β), καθώς και 
ιδιώτες φιλόζωοι, εφόσον τα καταφύγια είναι αδειοδοτημένα ή πληρούν τις 
προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29. 
 
 (δ) ΥποΜητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων όπου καταγράφονται 
οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων και γατών. 
 
 (ε) Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς όπου 
καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα με το όνομα, τη φωτογραφία, 
την περιγραφή, τα στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία και λοιπά στοιχεία. 
 
 (στ) ΥποΜητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς όπου καταγράφονται οι 
ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν εθελοντικά να συνεισφέρουν στις 
Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν για τα ζώα, καθώς και τα ζώα συντροφιάς που 
διαθέτουν για εθελοντική αιμοδοσία. 
 
 (ζ) Αποθετήριο διαβατηρίων που διανέμονται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό 
Σύλλογο στους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους με σκοπό τη διάθεσή τους στους 
ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. 
 
 24. «Μητρώο παραβατών»: το ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία 
Αθηνών, το οποίο ενημερώνεται με μέριμνα των κατά τόπον Εισαγγελέων και στο 
οποίο καταγράφονται όσοι έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για παράβαση των 
διατάξεων που αφορούν στην εγκατάλειψη και την κακοποίηση ζώων. Το Μητρώο 
αυτό διαλειτουργεί με το ΕΜΖΣ και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό αποκλείει τη 
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δυνατότητα καταχώρησής του στο ΕΜΖΣ ως ιδιοκτήτη ή αναδόχου ζώου ή υπεύθυνου 
ευζωίας ζώου για λογαριασμό νομικού προσώπου. 
 
 25. «Ηλεκτρονικό βιβλιάριο»: το σύνολο των στοιχείων που καταχωρούνται στο 
ΕΜΖΣ και αφορούν στην υγεία του ζώου συντροφιάς. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο 
αντικαθιστά το βιβλιάριο υγείας του ζώου. 
 
 26. «Τσίρκο»: η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, η σκηνή ή η τέντα, στην οποία 
πραγματοποιούνται, με κερδοσκοπικό σκοπό, μουσικοχορευτικές και ακροβατικές 
παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία ανθρώπων. 
 
 27. «Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ)»: ομάδα ατόμων, η οποία, σε μόνιμη 
ή προσωρινή εγκατάσταση, πραγματοποιεί, με κερδοσκοπικό σκοπό και σε 
εναλλασσόμενη ακολουθία, ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, 
διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια και χορό με ποικίλο 
περιεχόμενο. 
 
 28. «Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση εκτός Ελλάδας»: οποιαδήποτε 
μετακίνηση ζώου συντροφιάς εκτός Ελλάδας που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, η οποία: (α) δεν αποσκοπεί στην πώληση ή 
στην κατ’ άλλον τρόπον μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ζώου συντροφιάς 
και (β) είναι μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς, είτε υπό την 
άμεση ευθύνη του είτε υπό την ευθύνη εξουσιοδοτημένου προσώπου στην 
περίπτωση που το ζώο συντροφιάς δεν βρίσκεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του. Στην 
τελευταία περίπτωση, τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών στοιχεία που 
αποδεικνύουν και την αντίστοιχη μετακίνηση του ιδιοκτήτη. 

 

 Άρθρο 3 - Αρμόδιες αρχές 

 
 1. Αρμόδια αρχή για τη θέσπιση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων αναφορικά με την υγεία των ζώων, την κτηνιατρική δημόσια υγεία, την 
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωογόνων παραγόντων σύμφωνα με το π.δ. 
41/2006 (Α’ 44) και την 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 
του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 325) 
είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138). 
 
 2. Αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των 
οποίων εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα, σύμφωνα με το άρθρο 10. Οι δήμοι έχουν τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 
 (α) Την περιοδική σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων 
Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
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Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δήμων που 
θεσπίζονται με τον παρόντα προς τον σκοπό της ευζωίας και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και της πρόληψης δημιουργίας νέων 
αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων κάθε δήμου. Κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων που 
απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης κάθε δράσης. 
 
 (β) Τη συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο ΕΜΖΣ με στόχο ιδίως: (βα) 
την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων περισυλλογής και φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε κατάλληλα διαμορφωμένα καταφύγια που είναι 
εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς της περ. (γ) της παρ. 
23 του άρθρου 2, (ββ) τον εμβολιασμό, τη στείρωση και τη σήμανση αδέσποτων 
ζώων, (βγ) την περίθαλψη με υποστήριξη κτηνιάτρου των ασθενών ή 
τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (βδ) τη μέριμνα για την υιοθεσία 
τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον 
και (βε) την εν γένει υλοποίηση κάθε σχετικής δράσης προς τον σκοπό της επίτευξης 
των στόχων του παρόντος. 
 
 (γ) Τη σύνταξη και την υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων 
Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προστασίας 
αδέσποτων ζώων για τις ανάγκες ενημέρωσης και τεχνικής κατάρτισης των 
απασχολούμενων υπαλλήλων του δήμου. 
 
 (δ) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που μπορούν να 
συμβάλουν στην προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και 
αδέσποτων, στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της 
υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς και γενικότερα στην προαγωγή της 
φιλοζωίας. 
 
 (ε) Την υποβολή ετήσιας αναφοράς στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των εγκεκριμένων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και δράσεων που συνοδεύεται από απολογισμό της 
απορρόφησης των επιμέρους κονδυλίων. Η χρηματοδότηση των δήμων σύμφωνα με 
το άρθρο 11 δύναται να εξαρτάται από την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των 
εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και των εν γένει δράσεων κάθε δήμου. 
 
 3. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
καθώς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων που εκπονούν οι δήμοι 
σύμφωνα με την παρ. 2 είναι το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
στο οποίο ανατίθενται και ο συντονισμός και η ευθύνη για τη γενικότερη πρόοδο στο 
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θέμα της αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους. Το 
Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ιδίως τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 
 
 (α) Τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά 
στη μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την 
εποπτεία και τον συντονισμό των προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων από 
τους δήμους και τον καθορισμό των κατάλληλων πρακτικών για τη διαχείριση του 
αριθμού των αδέσποτων ζώων. 
 
 (β) Τη μέριμνα ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
των δήμων να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις για: 
 
 (βα) τη στείρωση των αδέσποτων ζώων, 
 
 (ββ) την ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων και την καταγραφή τους στο 
ΕΜΖΣ, 
 
 (βγ) την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων, 
 
 (βδ) την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, καθώς και τη φιλοξενία τους σε 
καταφύγια και αναδόχους, 
 
 (βε) την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, 
 
 (βστ) τη μέριμνα και την παρακολούθηση των αδέσποτων ζώων τα οποία έχουν 
εμβολιαστεί, στειρωθεί, σημανθεί ηλεκτρονικά και έχουν επανενταχθεί στο οικείο 
περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο περισυλλέχθηκαν. 
 
 4. Αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων 
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στο ΕΜΖΣ ορίζονται οι κτηνίατροι που πληρούν 
τους όρους των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4. Οι φορείς αυτοί έχουν τις κάτωθι 
αρμοδιότητες: 
 
 (α) Τη διενέργεια της σήμανσης σε σκύλους και γάτες με χρήση των κατάλληλων 
μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης, την καταχώριση των στοιχείων των ζώων αυτών και 
των ιδιοκτητών τους στο ΕΜΖΣ, καθώς και τη διαρκή ενημέρωσή του Μητρώου 
αυτού. 
 
 (β) Την ενημέρωση του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 4. 
 
 (γ) Την έκδοση και την υπογραφή εκτυπωμένου αντιγράφου από το ηλεκτρονικό 
βιβλιάριο του ζώου, σε κάθε περίπτωση που το χρειάζεται ο ιδιοκτήτης. 
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 (δ) Τη λήψη γενετικού υλικού σκύλων και γατών και την αποστολή του στο 
Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για όσα ζώα δεν 
στειρωθούν. 
 
 (ε) Την έκδοση διαβατηρίου (εγγράφου ταυτοποίησης) του ζώου συντροφιάς 
σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 577/201328 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) 576/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και την καταχώριση του 
αριθμού διαβατηρίου στο ΕΜΖΣ. 
 
 (στ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, των 
ιδιοκτητών για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. 
 
 5. Αρμόδιες αρχές ελέγχου της εφαρμογής της κτηνιατρικής νομοθεσίας για τα ζώα 
συντροφιάς και της ορθής λειτουργίας του συστήματος σήμανσης και καταγραφής 
των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των 
περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του οικείου δήμου. Οι αρχές αυτές έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 
 (α) Τη συνεργασία με τους φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των 
ζώων συντροφιάς για τον συντονισμό των ενεργειών τους, την παροχή τεχνικών 
οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξης για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής σήμανσης σκύλων και γατών. 
 
 (β) Τον έλεγχο και την εποπτεία των φορέων εκτέλεσης της σήμανσης και της 
καταγραφής των ζώων συντροφιάς. 
 
 (γ) Τον έλεγχο σε τακτική βάση, καθώς και μετά από υποβολή καταγγελιών, των 
καταφυγίων στα οποία διαμένουν ζώα συντροφιάς, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν 
τηρούνται οι κανόνες ευζωίας και οι λοιποί όροι που τίθενται από τη νομοθεσία. 
 
 6. Αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 35 είναι οι 
υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής 

 

28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 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 
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Διαφάνειας, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του ν. 4712/2020 (Α’ 146), 
της Δασικής Υπηρεσίας, των τελωνειακών αρχών, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, των αρμοδίων υπηρεσιών των δήμων, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
καθώς και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών οργανώσεων. Για τις παραβάσεις της περ. 
γ’ της παρ. 10 και της παρ. 15 του άρθρου 8, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 17, 
αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης στα σημεία εισόδου της χώρας από χώρες 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
 
7. Αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, την τήρηση και τη διαχείριση του ΕΜΖΣ και 
των υπομητρώων που περιλαμβάνονται σε αυτό ορίζεται η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με 
το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
8. Αρμόδια αρχή για τα θέματα που αφορούν στα ζώα εργασίας των ενόπλων 
δυνάμεων είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΖΩΩΝ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Άρθρο 4 - Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) 

 1. Στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται διαδικτυακή 
ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών 
τους, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)». Το ΕΜΖΣ δύναται 
να διαλειτουργήσει μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με όλα 
τα Μητρώα του δημοσίου τομέα, καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 2. Πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΜΖΣ είναι: 
 
 (α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. 
Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας 
περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το ΕΜΖΣ με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής 
τους. 
 
 (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. 
 
 (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και 
εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση 
προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και 
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επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των 
σχετικών μεταβολών τους. 
 
 (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
 (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
 
 (στ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των οργάνων ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων 
της παρ. 6 του άρθρου 3. 
 
 (ζ) Οι κτηνίατροι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. 
 
 (η) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
 3. Στο ΕΜΖΣ καταχωρίζονται από τους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους τα στοιχεία 
που αφορούν: 
 
 (α) Στην ταυτοποίηση των σκύλων και των γατών, όπως ο μοναδικός κωδικός 
ηλεκτρονικής σήμανσης, το έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) εφόσον έχει 
εκδοθεί, το φύλο, το χρώμα, η φυλή, η ένδειξη και η ημερομηνία στείρωσης ή η 
ένδειξη και η ημερομηνία αποστολής γενετικού υλικού (DNA) του ζώου στο 
Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 
13, οι εμβολιασμοί και η ημερομηνία κάθε εμβολιασμού, ο μοναδικός κωδικός 
ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει, τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών εξετάσεων και, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος εξέτασης 
λεϊσμανίωσης, ο τίτλος των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλο μεταδοτικό νόσημα 
υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44), η απώλεια ή η εύρεση 
δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες, ο θάνατος, η 
ημερομηνία και η αιτία θανάτου. Επίσης, καταχωρείται φωτογραφία του ζώου, 
αναφέρεται εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργασίας ή ζώο 
θεραπείας και αναγράφονται τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την 
αναπαραγωγή επικίνδυνη για τα ίδια τα ζώα ή τους απογόνους τους, οπότε και 
επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η στείρωση του ζώου. 
 
 (β) Στην ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου του ζώου συντροφιάς, όπως το 
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), το 
τηλέφωνο και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου δημοσίου 
εγγράφου. Η καταχώριση και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
των ανωτέρω φυσικών προσώπων γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
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Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119). Κατ’ εξαίρεση, για ζώα 
θεραπείας, ζώα επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων 
συντροφιάς, σκύλους βοήθειας, φύλαξης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και για 
σκύλους που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και 
τις διωκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι δυνατόν η 
καταχώριση στο ΕΜΖΣ να γίνεται στο όνομα νομικού προσώπου. Στην περίπτωση 
αυτή, υπεύθυνος για την ευζωία του ζώου είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με 
απόφαση του αρμοδίως αποφασίζοντος οργάνου και, αν δεν έχει οριστεί τέτοιο, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Το πρόσωπο αυτό και η ιδιότητά του 
καταγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησης και στο ΕΜΖΣ και το ανωτέρω πρόσωπο 
λογίζεται ως ιδιοκτήτης του ζώου όσον αφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. 
 
 (γ) Στον τρόπο απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου (σκύλου ή γάτας). Ως τρόπος 
απόκτησης θεωρείται και η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, 
καθώς και η εύρεση αδέσποτου (σημασμένου ή μη) ημίαιμου ζώου συντροφιάς. 
 
 (δ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον στον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, 
την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, καθώς και την καταγραφή κάθε 
απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού. 
 
 4. Στο ΕΜΖΣ καταχωρούνται και οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες, με την αναγραφή 
όσων από τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3 είναι διαθέσιμα. Οι αδέσποτοι σκύλοι 
και γάτες σημαίνονται με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του δήμου στην 
περιφέρεια του οποίου περισυνελέγησαν ή του φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής 
οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του ιδιώτη που διαθέτει αδειοδοτημένο 
καταφύγιο ή καταφύγιο που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29, εφόσον 
το ζώο θα φιλοξενηθεί εκεί. Εάν το αδέσποτο ζώο φιλοξενείται από ανάδοχο, 
καταγράφονται και τα στοιχεία αυτού. 
 
 5. Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3, στο ΕΜΖΣ δημιουργούνται και λειτουργούν τα 
υπομητρώα της παρ. 23 του άρθρου 2. 
 
 6. Η ηλεκτρονική σήμανση, η καταγραφή και η έκδοση εγγράφου ταυτοποίησης του 
ζώου συντροφιάς πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί 
σύμφωνα με την παρ. 7 και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, 
καθώς και από εθελοντές κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίοι παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες 
τους στην Ελλάδα, και συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, προκειμένου να 
ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα και οι οποίοι οφείλουν 
να υποβάλουν σχετική δήλωση στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Ο 
κτηνίατρος, κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής σήμανσης, μεριμνά για την πλήρη 
και ακριβή ενημέρωση όλων των πληροφοριών που καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ. 
 
 7. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή 
αίτησης και τη χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στο ΕΜΖΣ. Η 
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πιστοποίηση των κτηνιάτρων των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας και των 
κτηνιάτρων που υπηρετούν ή συνεργάζονται με δήμους είναι υποχρεωτική. 
 
 8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο ΕΜΖΣ έχουν: 
 
 (α) Οι αρχές, οι φορείς και τα όργανα των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα. 
 
 (β) Οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, για την 
ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων τους που έχουν 
καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ, την εκτύπωση αντιγράφου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου, 
καθώς και την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους. Με την ίδια 
διαδικασία μπορεί να δηλωθεί, κατά περίπτωση, η απώλεια ή η εύρεση 
δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας. 
 
 9. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή την έκδοση διαβατηρίου, 
το πρόσωπο που θα καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος του δεσποζόμενου ζώου 
συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον πιστοποιημένο κτηνίατρο την 
αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο, 
για την επαλήθευση των στοιχείων και την αντιστοίχιση με αυτά του μοναδικού 
κωδικού σήμανσης του ζώου. Δεν δύναται να καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος 
δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο 
όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 
 
 10. Ο διενεργών τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον 
ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχο του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και 
καταγραφής, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός σήμανσης του ζώου, τα 
χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, φυλή) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του 
αναδόχου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου). Η βεβαίωση ηλεκτρονικής 
σήμανσης και καταγραφής εκτυπώνεται από το ΕΜΖΣ. 
 
 11. Η συμπλήρωση των στοιχείων του διαβατηρίου πραγματοποιείται και 
χειρόγραφα. Ο μοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου εγγράφεται 
στο διαβατήριο χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (sticker) και φέρει 
υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή κτηνιάτρου. 
 
 12. Η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου και γάτας, η καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ, 
καθώς και η καταχώριση κάθε μεταβολής είναι υποχρεωτικές. Ο ιδιοκτήτης ή ο 
ανάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υποχρεούται να ενημερώνει τον 
κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που 
έχουν καταχωρισθεί στο ΕΜΖΣ και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου 
δημοσίου εγγράφου), είτε το ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα) του οποίου είναι 
ιδιοκτήτης ή ανάδοχος, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από τη μεταβολή. Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση δηλώνονται εντός 
προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από το σχετικό γεγονός. Σε περίπτωση 
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αλλαγής ιδιοκτήτη, ενημερώνονται αναλόγως από τον κτηνίατρο το ΕΜΖΣ και το 
διαβατήριο του ζώου. Σε περίπτωση μόνιμης μετεγκατάστασης του ιδιοκτήτη και του 
ζώου του εκτός Ελλάδος, η διαγραφή του ζώου συντροφιάς από το ΕΜΖΣ 
πραγματοποιείται αποκλειστικά με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, το 
οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας μετεγκατάστασης. 
 
 13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων 
συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα 
φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
οι ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, να 
καταγράφουν, να στειρώνουν και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν 
στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των 
διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας 
ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες 
του δευτέρου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, 
τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι 
δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις 
φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, 
καθώς και στους αναδόχους. 
 
 14. Η σήμανση και η ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς πραγματοποιούνται 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, μπορεί να αναγνωστεί από 
συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρείται στο ΕΜΖΣ. 
Οι προμηθευτές του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, 
υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης 
σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα. 
Ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση μη 
συμβατή με το πρότυπο ISO 11784, σημαίνονται και με νέο συμβατό μέσο, εφόσον 
παραμένουν στην Ελλάδα μόνιμα ή προσωρινά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των ενενήντα (90) ημερών. 
 
 15. Οι κτηνίατροι που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων 
συντροφιάς υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής 
σήμανσης πριν από την τοποθέτησή τους στο σώμα του ζώου και να χρησιμοποιούν 
μέσα ηλεκτρονικής σήμανσης που πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. 14. Σε 
περίπτωση καταγγελίας για τη διάθεση ή τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης 
που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. 14, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή 
χρησιμοποιούν αυτά υποχρεούνται να παρέχουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου και 
βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη 
συμμόρφωσή τους με την παρ. 14. 
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 16. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο, καταχωρημένο στο ΕΜΖΣ, δεν έχει δώσει 
σημεία ζωής, η εξαφάνισή του δηλώνεται στο ΕΜΖΣ από τον οικείο δήμο. Αν το 
εξαφανισμένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο ΕΜΖΣ, τότε 
δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται το εξής: 
«5+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής». 
 
 17. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, για τον έλεγχο του διαβατήριου τους και για τον εν 
γένει έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος, οι δήμοι, οι περιφέρειες, 
και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 
3 εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές με μέριμνα και δαπάνες του οικείου 
φορέα ή οργάνου. 
 
 18. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεπικουρεί τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης σε κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του ΕΜΖΣ και 
συνεργάζεται για τη μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των 
ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία 
ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της «Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης» μέχρι την 
ημερομηνία παράδοσής της στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 
 
 19. Οι σκύλοι εργασίας των ενόπλων δυνάμεων εξαιρούνται της καταχώρισης στο 
ΕΜΖΣ και καταχωρούνται σε ειδικό Μητρώο ζώων εργασίας των ενόπλων δυνάμεων. 
Η καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ πραγματοποιείται μόνο μετά την έξοδό τους από τη 
στρατιωτική υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο και την υιοθεσία τους από προσωπικό 
των ενόπλων δυνάμεων ως ζώων συντροφιάς. 
 

Άρθρο 5 - Έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) 

 1. Το διαβατήριο, που εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Μέρους Ι’ του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 είναι το μοναδικό 
έγγραφο ταυτοποίησης των σκύλων και γατών. Τα βιβλιάρια υγείας που έχουν 
εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος παραμένουν σε ισχύ. 
 
 2. Το διαβατήριο εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο με δικαιούχο 
αποκλειστικά φυσικό πρόσωπο αφού: 
 
 α) ο κτηνίατρος επαληθεύσει, ότι το ζώο συντροφιάς φέρει την προβλεπόμενη 
σήμανση και 
 
 β) ο κτηνίατρος συμπληρώσει δεόντως τα τμήματα Ι έως IV και σφραγίσει το τμήμα 
ΙΙΙ με διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη. Το τμήμα V του διαβατηρίου συμπληρώνεται 
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μόνο εφόσον το ζώο έχει συμπληρώσει την κατώτατη ηλικία, στην οποία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ο αντιλυσσικός εμβολιασμός. Στη περίπτωση αυτήν, κάθε 
αντιλυσσικός εμβολιασμός καλύπτεται με διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη. 
 
 3. Ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος που εκδίδει το έγγραφο ταυτοποίησης 
ενημερώνει σχετικά το ΕΜΖΣ. 
 
 4. Τα διαβατήρια διανέμονται ονομαστικά, κατόπιν ενημέρωσης του Πανελληνίου 
Κτηνιατρικού Συλλόγου και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό πρόσωπο. Στην 
περίπτωση που το διαβατήριο εκδίδεται για αδέσποτο, ως ιδιοκτήτης αναγράφεται: 
(α) το φυσικό πρόσωπο του άρθρου 40 ή (β) ο ανάδοχος του ζώου ή (γ) ο υπεύθυνος 
του καταφυγίου ή του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 
 5. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διανέμει τα κενά έγγραφα ταυτοποίησης 
μόνο σε εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το 
Αποθετήριο Διαβατηρίων του ΕΜΖΣ με το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία 
επικοινωνίας των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, με μνεία του αριθμού των 
διαβατηρίων, καθώς και με την ημερομηνία διάθεσης αυτών. 
 
 6. Ειδικώς, για τους σκύλους εργασίας των ενόπλων δυνάμεων εκδίδεται διαβατήριο 
μόνο όταν απαιτείται η έξοδός τους από τη Χώρα. 
 

Άρθρο 6 - Ταυτοποίηση ζώων συντροφιάς 

 
1. Τα όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3, καθώς 
και οι δικαστικές αρχές, μπορούν να αιτηθούν από το Εργαστήριο Φύλαξης και 
Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) την ταυτοποίηση 
γεννητόρων μη σημασμένων ζώων συντροφιάς, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, 
κακοποιηθεί, εντοπίζονται νεκρά ή όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο, ιδίως για τον 
εντοπισμό παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας. 
 
 2. Σε περίπτωση ταυτοποίησης θηλυκών γεννητόρων μη σημασμένων ζώων 
συντροφιάς, στον ιδιοκτήτη του γεννήτορα επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις των άρθρων 34 και 35. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ -  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Άρθρο 7 - Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς -  Δημιουργία Πανελλήνιας 

Πλατφόρμας  Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 

 
1. Για τον σκοπό της διενέργειας υιοθεσιών, δημιουργείται και λειτουργεί στο ΕΜΖΣ 
Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Κάθε ζώο προς 
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υιοθεσία καταχωρείται στην πλατφόρμα αυτήν με το όνομά του, τη φωτογραφία του, 
την αναλυτική περιγραφή του, τον αριθμό ταυτοποίησης (microchip), την ηλικία του, 
το φύλο του, τα στοιχεία του υπευθύνου του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή 
οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του καταφυγίου που μεριμνά για την 
υιοθεσία του ή του αναδόχου, εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, τους συνδέσμους σε 
άλλες ιστοσελίδες ή δημόσιες σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επιπλέον 
στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο και λοιπές πληροφορίες. Τα ανωτέρω πρόσωπα 
μεριμνούν για την ανάρτηση των στοιχείων του αδέσποτου ζώου στην Πανελλήνια 
Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και προβαίνουν σε όλες τις 
αναγκαίες επικοινωνίες και διαδικασίες έως ότου το ζώο υιοθετηθεί. 
 
 2. Ενήλικα άτομα με κατοικία στην Ελλάδα υιοθετούν αδέσποτα ζώα από καταφύγιο 
(δημοτικό ή διαδημοτικό ή φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή ιδιώτη φιλόζωου) ή που διαμένουν σε ανάδοχο, υπογράφοντας σχετική 
σύμβαση υιοθεσίας με το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν καταχωρηθεί στο 
ΕΜΖΣ για το συγκεκριμένο αδέσποτο ζώο. Μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας, τα 
ανωτέρω πρόσωπα μεριμνούν άμεσα για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο 
ΕΜΖΣ. Επιτρέπεται, επίσης, η υιοθεσία αδέσποτου ημίαιμου ζώου, σημασμένου ή μη, 
που περισυλλέγεται από ενδιαφερόμενο. Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόμενος 
μεριμνά για την άμεση σήμανση του ζώου στο όνομά του σε περίπτωση μη 
σημασμένου, άλλως για τη μεταβολή των στοιχείων του ζώου στο ΕΜΖΣ. 
 
 3. Προς τον σκοπό της υπεύθυνης υιοθεσίας αδέσποτου ζώου στο εξωτερικό, οι 
δήμοι, καθώς και φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ μπορούν να συνεργάζονται με 
αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις με έδρα σε άλλα κράτη. Για την υιοθεσία 
αδέσποτου ζώου 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 στην Ελλάδα με τη σύναψη 
σύμβασης υιοθεσίας και την παράδοση του ζώου στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη 
ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιότητα 
αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία. Ο υπεύθυνος για την υιοθεσία 
ενός ζώου στο εξωτερικό μεριμνά για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ με την ένδειξη ότι 
υιοθετήθηκε και τη χώρα προορισμού. Για την υιοθεσία ζώου στο εξωτερικό, το οποίο 
φιλοξενείται σε καταφύγιο, η έκδοση πιστοποιητικού μέσω του συστήματος TRACES 
προϋποθέτει την τήρηση των οριζόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2035. Ως τόπος προέλευσης του ζώου αναφέρεται η έδρα του 
καταφυγίου. Για την υιοθεσία ζώου στο εξωτερικό, το οποίο φιλοξενείται σε 
ανάδοχο, στο πιστοποιητικό που εκδίδεται μέσω του συστήματος TRACES 
αναγράφεται ως τόπος προέλευσης του ζώου η διεύθυνση κατοικίας του. 
Απαγορεύεται η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών, 
εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης του ζώου και τυχόν δαπανών σίτισης και 
ιατρικής φροντίδας, τα οποία έχει αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει ο υπεύθυνος για 
την υιοθεσία και τα οποία αναρτώνται στην Πλατφόρμα της παρ. 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΕΚΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Άρθρο 8 - Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς 

 
1. Οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς 
ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4711/2020 (Α’ 145), 
οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο ενδιαίτημα, να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του Κανονισμού (EE) 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 εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα 
ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (L 314), καθώς και 
με τον ν. 604/1977 (Α’ 163) και το π.δ. 463/1978 (Α’ 96) και να τηρούν όλους τους 
κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης. 
Ειδικά οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας σκύλων και γατών 
οφείλουν, επιπλέον, να εγγράφονται στο ΥποΜητρώο Επαγγελματιών και 
Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΖΣ. 
 
 2. Οι εκτρεφόμενοι, οι αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες 
διαθέτουν ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο, σημαίνονται 
υποχρεωτικά και καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ. 
 
 3. Οι ερασιτέχνες εκτροφείς μπορούν να αναπαράγουν έως δύο (2) θηλυκούς 
σκύλους ή θηλυκές γάτες μία (1) φορά ανά έτος. Για κάθε γέννα λαμβάνουν 
προηγούμενη άδεια από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας ή τον Σύλλογο Ερασιτεχνών 
Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδας Ελλάδας (αν πρόκειται για σκύλο) ή από τον Ελληνικό 
Όμιλο Γάτας ή τον Σύλλογο Εκτροφέων Γάτος Ελλάδος (αν πρόκειται για γάτα). 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι ο έλεγχος, κατά περίπτωση, από τον 
Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας ή τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδας 
ή τον Ελληνικό Όμιλο Γάτας ή τον Σύλλογο Εκτροφέων Γάτας Ελλάδος, σχετικά με την 
πορεία της προηγούμενης γέννας που αιτήθηκε ο ερασιτέχνης εκτροφέας ιδίως, ως 
προς την περίθαλψη και εν γένει φροντίδα των νεογέννητων. 
 
 4. Οι ιδιοκτήτες σκύλων ή γατών μπορούν να αναπαράξουν το ζώο συντροφιάς μία 
(1) φορά σε όλη τη ζωή του. Για τον σκοπό αυτόν λαμβάνουν προηγούμενη άδεια από 
την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 10, την οποία οφείλουν επίσης να ενημερώσουν 
για την πορεία της γέννας ιδίως, ως προς την περίθαλψη και εν γένει φροντίδα των 
νεογέννητων. 
 
 5. Οι περιορισμοί των παρ. 3 και 4 δεν ισχύουν για τους επαγγελματίες εκτροφείς, 
καθώς και για τους σκύλους εργασίας των ενόπλων δυνάμεων. 
 
 6. Οι εκτροφείς τηρούν αρχείο για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2035. Τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής καταχωρούνται στο 
ΕΜΖΣ με την ένδειξη αναπαραγωγικό ζώο. 
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 7. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από τον δεύτερο 
οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα (9) μηνών 
από τον τελευταίο τοκετό. 
 
 8. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το ένατο έτος της ηλικίας του ζώου 
συντροφιάς, καθώς και η αναπαραγωγή του ίδιου ζώου συντροφιάς περισσότερες 
από έξι (6) φορές σε όλη τη ζωή του. 
 
 9. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς, των οποίων 
τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της 
συμπεριφοράς τους μπορούν, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν 
βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς 
και των απογόνων του. 
 
 10. Απαγορεύονται: 
 
 (α) Η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, 
συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών. 
 
 (β) Η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των δώδεκα (12) εβδομάδων. 
 
 (γ) Η εισαγωγή, εμπορία και αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι. 
 
 (δ) Η έκθεση σκύλων και γατών σε καταστήματα πώλησης ειδών ζώων συντροφιάς 
(pet shops). 
 
 (ε) Η πώληση σκύλων και γατών από ηλεκτρονικά καταστήματα, εκτός αν αυτά 
ανήκουν σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και 
εμπορίας ζώων συντροφιάς. 
 
 11. Απαγορεύονται οι διαδικτυακές, έντυπες ή άλλες αγγελίες «για ζευγάρωμα» 
ζώων συντροφιάς. 
 
 12. Αγγελίες ή διαφημίσεις για πώληση σκύλων και γατών σε έντυπα, φυλλάδια, 
τοιχοκολλήσεις, ιστοσελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπονται μόνο 
από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1, με υποχρεωτική αναφορά του 
αριθμού σήμανσης του ζώου, της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης και 
παραμονής του ζώου, του φύλου, της φυλής, της τιμής του ζώου, των εμβολιασμών 
και αποπαρασιτώσεών του, του αριθμού έγκρισης του εκτροφέα, καθώς και των 
στοιχείων επικοινωνίας του πωλητή (όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, 
λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εφόσον στην αγγελία αναγράφεται ότι 
πρόκειται για καθαρόαιμο ζώο συντροφιάς, αναρτάται υποχρεωτικά και το 
πιστοποιητικό καθαροαιμίας (pedigree). 
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 13. Αγγελίες για υιοθεσία σκύλων και γατών επιτρέπονται μόνο εφόσον 
συνοδεύονται από τον υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας, που έχει αναρτηθεί στην 
Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. 
 
 14. Για την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας σε κάθε διαφήμιση ή αγγελία 
τίθεται η εξής προειδοποίηση: «Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι 
η αγορά ή η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει τη ζωή σας. Ως 
ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίσετε την κάλυψη όλων των 
αναγκών για την ευζωία του. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττετε αδίκημα που 
τιμωρείται από τον νόμο». 
 
 15. Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα σκύλοι και γάτες που δεν έχουν 
ηλεκτρονική σήμανση ή προέρχονται από εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035. Τα στοιχεία σήμανσης των εισαγόμενων 
ζώων (κωδικός σήμανσης και όνομα εισαγωγέα), από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καταγράφονται στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα και ενημερώνεται 
απευθείας το ΕΜΖΣ. 
 
 16. Με την επιφύλαξη των παρ. 7, 8 και 9, τα προγράμματα αναπαραγωγής σκύλων 
εργασίας των ενόπλων δυνάμεων δεν υπόκεινται σε αδειοδότηση, επίβλεψη και 
έλεγχο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς 

 
1. Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται: 
 
(α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, 
εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) 
έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει 
χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους. 
H προθεσμία των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με 
τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη 
γνωμάτευση κτηνιάτρου. Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα για τα οποία 
έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού (DNA) τους στo Εργαστήριο Φύλαξης και 
Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 13. 
 
 Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν 
αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης 
Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 35 και 
χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την 
αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Σε περίπτωση που και αυτή η 
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο. 
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 Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για 
αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA) άρχεται την 1η.3.2022. Τα πρόστιμα 
του άρθρου 35 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται από την 
1η.9.2022. Κατ’ εξαίρεση, η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύλους 
εργασίας των ενόπλων δυνάμεων. 
 
 (β) Να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του στο ΕΜΖΣ, εφόσον αυτό είναι σκύλος 
ή γάτα, πριν το ζώο εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γέννηση αυτού και σε κάθε άλλη περίπτωση 
απόκτησης, εντός της προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 4. 
 
 (γ) Να τηρεί τις προθεσμίες της παρ. 12 του άρθρου 4 για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ, 
σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καταχώρισης ή μεταβολής στοιχείων που 
αφορούν τον ίδιο ή το ζώο συντροφιάς του, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα. 
 
 (δ) Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται, 
και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό 
βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει. 
 
 (ε) Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς, να μεριμνά για την 
αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψή του, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και 
κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του 
ζώου, το οποίο να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να 
εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της 
απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης. 
 
 (στ) Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με 
αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του, σε περίπτωση μεταβολής 
των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του ζώου. 
 
 (ζ) Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. 
 
 Σε περίπτωση που επιθυμεί να το αποχωριστεί, και εφόσον δεν έχει βρει νέο 
ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα 
του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον 
πρόκειται για σκύλο ή γάτα. Ακολούθως, και εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το 
παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αυτού με την υπογραφή 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την 
παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα ή άλλο ζώο 
συντροφιάς. Ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του 
δήμου μεριμνά άμεσα για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ ως προς τη μεταβολή αυτή και 
την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με τα στοιχεία του δήμου. Ιδιοκτήτης που 
αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δήμο, στερείται της 
δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών. 
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 (η) Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα 
του ζώου συντροφιάς, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας, έρευνας και διάσωσης 
κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, σκύλο στη διάρκεια του κυνηγιού ή 
σκύλο φύλαξης ποιμνίων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 
 
 (θ) Να μεριμνά, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες του ζώου και το ζώο να 
έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση 
μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία, καθώς και για την εκπαίδευσή του, 
όταν απαιτείται. 
 
 (ι) Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος. 
Επιτρέπεται η πρακτική κοπής μικρού τμήματος του ενός αυτιού γάτας από κτηνίατρο 
μετά από επέμβαση στείρωσης. 
 
 (ια) Σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει ότι το ζώο συντροφιάς απολαμβάνει τις 
πέντε ελευθερίες που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2. 
 
 2. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή 
ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 
456/1984, Α’ 164). Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν φιλοξενούνται σε 
ανάδοχο, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν 
καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ για το συγκεκριμένο ζώο (δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή 
φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιώτης που διαθέτουν 
καταφύγιο), εφόσον αυτοί δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους από τον 
παρόντα νόμο και ιδίως, αν δεν έχουν στειρώσει τα ζώα αυτά, εκτός εάν καταβληθεί 
αστική αποζημίωση για την προκληθείσα βλάβη ή ζημία από άλλον φορέα, όπως 
ασφαλιστική εταιρεία. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν σημανθεί, η 
ευθύνη βαρύνει τον δήμο στα όρια του οποίου προκλήθηκε η βλάβη ή η ζημία. 
 
 3. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης σκύλου επιπλέον: 
 
 (α) Μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό. 
 
 (β) Οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο 
σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων 
ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους. 
 
 (γ) Για την αποφυγή ατυχημάτων, υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να 
κρατάει τον σκύλο του δεμένο με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από 
αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για οποιονδήποτε συνοδό του ζώου. Η 
υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για την κίνηση του σκύλου εντός πάρκων ζώων. 
 
 (δ) Οφείλει να φροντίζει να μην μένει μόνιμα δεμένος ο σκύλος του, και πάντως όχι 
πάνω από δύο (2) ώρες την ημέρα, εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα και αν η αλυσίδα 
ή το σκοινί είναι μακρύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η ιδιοκτησία δεν έχει 
περίφραξη, επιτρέπεται η χρήση υπόγειου ηλεκτρονικού φράχτη. 
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 (ε) Εφόσον ο σκύλος διαμένει μόνιμα στην αυλή ή σε άλλο εξωτερικό χώρο, οφείλει 
να παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση, το οποίο να είναι δροσερό και σκιασμένο το 
καλοκαίρι και επαρκώς προστατευμένο από το κρύο και τον αέρα το χειμώνα. Το 
κατάλυμα για ανάπαυση πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και τα 
λιμνάζοντα ύδατα. Εφόσον ο σκύλος διαμένει σε εξωτερικό χώρο, ο χώρος αυτός 
πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. 
 
 (στ) Οφείλει να μεριμνά, ώστε ο σκύλος να έχει ικανή πρόσβαση σε χώρο της αυλής 
ή σε άλλον εξωτερικό χώρο τέτοιο, ώστε ο σκύλος να έχει τη δυνατότητα κίνησης και 
άσκησης ανάλογης με τη φυλή και την ηλικία του. 
 
 4. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης γάτας οφείλει επιπλέον 
να μεριμνά, ώστε αυτή να μην διαβιεί σε κλουβί. 
 
 5. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη 
του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο, χωρίς κτηνιατρική 
γνωμάτευση που βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου 
εισαγγελέα. Σε κάθε επίσκεψη επαναληπτικού εμβολιασμού στον κτηνίατρο, 
ελέγχεται η λειτουργία του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης και, εφόσον έχει παύσει 
να λειτουργεί, τοποθετείται νέο. 
 
 6. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή σε κάθε άλλη 
μετακίνησή του μαζί με τον σκύλο του για τον σκοπό αυτόν, υποχρεούται να φέρει 
μαζί του το διαβατήριο του σκύλου του ή εκτυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού 
βιβλιαρίου. Οι υποχρεώσεις των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 3 δεν ισχύουν για τους 
σκύλους βοήθειας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους 
κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της 
φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, 
αντίστοιχα. 
 
 7. Αφαιρείται για δύο (2) έτη η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος 
που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί, καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ και 
στειρωθεί ή για τον οποίο δεν έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού στο 
Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 
13. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται οριστικά, αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει 
ζώα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών. Τα μέσα 
μεταφοράς του κυνηγετικού σκύλου είναι κατάλληλα, με επαρκή χώρο, φωτισμό και 
αερισμό και ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου. 
 
 8. Τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου φέρει και ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς. Η 
αναδοχή λήγει είτε με την υιοθεσία του ζώου είτε με επιστροφή του στον δήμο ή το 
φιλοζωικό σωματείο ή τη φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα 
οποία έχει συμβληθεί κατά περίπτωση ο ανάδοχος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 

-  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΟΣ» 

Άρθρο 10 - Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων 

 
1. Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, (β) την 
παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή 
στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους. Η 
αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους δήμων και διαδημοτικές 
συνεργασίες. Επιπλέον, οι δήμοι υποχρεούνται να εξυπηρετούν τους πολίτες και 
ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για διοικητικές πράξεις σχετικές με το 
ΕΜΖΣ, καθώς και να υλοποιούν προγράμματα πρόληψης δημιουργίας νέων 
αδέσποτων ζώων. 
 
 2. Ο δήμος δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για 
τους σκοπούς της παρ. 1, συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά 
σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 
καταχωρημένες στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ. 
Μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές 
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνάμει σχετικών συμβάσεων με τους 
δήμους, μπορεί να συγκαταλέγεται η έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση υιοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7. Οι βασικοί όροι συνεργασίας του 
δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου. 
 
 3. Κάθε δήμος ή συνεργαζόμενοι δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων ιδρύουν και λειτουργούν 
δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία, καταφύγια και αποτεφρωτήρια ζώων 
συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την 
περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Κάθε δήμος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση, με κατάλληλο τρόπο, των αναγκών φιλοξενίας, 
προσωρινής διαμονής, περίθαλψης και εν γένει φροντίδας των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, είτε με τη δημιουργία και λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) καταφυγίου 
από τον ίδιο τον δήμο ή στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους ή ως μέλος 
συνδέσμου δήμων είτε μέσω της συστηματικής συνεργασίας με φιλοζωικά σωματεία 
ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν εγγραφεί στο 
ΕΜΖΣ και διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια ή καταφύγια που πληρούν τις 
προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 ή δεν διαθέτουν τέτοια αλλά προτίθενται να 
αναλάβουν το κόστος διαμονής και φροντίδας των ζώων σε άλλα ενδιαιτήματα που 
έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νομίμως, όπως επαύλεις και ξενοδοχεία ζώων, 
έναντι αμοιβής. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν υφίσταται για δήμους 
με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. 
 
 4. Για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, οι δήμοι 
οφείλουν να διασφαλίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την αποτελεσματική 
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παροχή των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών από κατάλληλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα είτε με προσφυγή στις διαδικασίες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147) είτε 
με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206). Με 
τις ίδιες διαδικασίες, οι δήμοι μπορούν να συμβάλλονται με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών σταυλίτη, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας και φύλαξης για τα καταφύγια που λειτουργούν. Οι συμβάσεις 
μίσθωσης έργου του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο 
αριθμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50). 
 
 5. Η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους υλοποιείται ως εξής: 
 
 (α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα 
εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Για τον σκοπό αυτόν, 
κάθε δήμος οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) όχημα περισυλλογής ειδικά 
διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτόν. Οι δήμοι και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης 
του προσωπικού των δήμων από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Τα συνεργεία 
περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς εποπτεύονται, ως προς τις 
επιτρεπόμενες μεθόδους αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας 
κτηνιατρικής υπηρεσίας του δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο 
της οικείας περιφερειακής ενότητας. 
 
 (β) Τα ζώα που περισυλλέγονται επειδή περιφέρονται σε δημόσιους χώρους 
ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση. 
 
 (βα) Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα και: 
 
 (βαα) Οδηγούνται στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε συνεργαζόμενα με τον δήμο 
κτηνιατρεία, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, 
αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και 
καταγράφονται στο ΕΜΖΣ ως αδέσποτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 4. 
 
 (βαβ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση, ότι είναι τραυματισμένα ή 
πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 
 
 (βαγ) 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 διατήρησή τους στη ζωή είναι 
πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία, 
ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παρ. 8 και με τη διαδικασία της παρ. 9. 
 
 (βαδ) Μετά την παροχή της αναγκαίας κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, τα 
περισυλλεγέντα ζώα συντροφιάς, αν δεν βρεθεί ανάδοχος, οδηγούνται στα 
διαθέσιμα καταφύγια, δημοτικά, διαδημοτικά ή σε καταφύγια φιλοζωικών 
σωματείων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιωτών φιλόζωων, με 
σκοπό να υιοθετηθούν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. 
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 (βαε) Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, το ζώο επιστρέφεται στο 
οικείο περιβάλλον του και στις περιοχές που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 5 
του άρθρου 45, με την προϋπόθεση, ότι είναι στειρωμένο. Ζώο που βρίσκεται σε 
καταφύγιο και δεν υιοθετείται μετά από διάστημα τρίμηνης συνεχούς παραμονής σε 
αυτό και ανάρτηση στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς, δύναται να επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον και στις περιοχές που 
ορίζονται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 45, μετά από απόφαση της 
επιτροπής της παρ. 8, με την προϋπόθεση, ότι είναι στειρωμένο. Δεν επιτρέπεται 
επαναφορά των αδέσποτων ζώων περιμετρικά από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά 
κέντρα, στις εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, 
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και 
επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, 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, καθώς και σε χώρους σφαγείων ή όπου 
συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, ζώα ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών δεν 
επανεντάσσονται στο οικείο τους περιβάλλον και υιοθετούνται κατά προτεραιότητα. 
 
 (ββ) Αν έχουν σήμανση, από την οποία προκύπτει ότι είναι ήδη καταχωρημένα στον 
δήμο ως αδέσποτα, τότε ενημερώνονται τα στοιχεία παρακολούθησης του ζώου. 
Εφόσον το ζώο δεν παρουσιάζει κλινικά προβλήματα, ελευθερώνεται στο ίδιο 
σημείο, εκτός αν προκύπτουν οι περιορισμοί της υποπερ. (βαε), οπότε μεταφέρεται 
σε άλλη κατάλληλη περιοχή. 
 
 (βγ) Αν έχουν σήμανση από την οποία προκύπτει ότι είναι δεσποζόμενα, τότε 
ελέγχεται αν το ζώο έχει δηλωθεί ως απολεσθέν. Σε καταφατική περίπτωση, 
ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για να το παραλάβει. Αν δεν υπάρχει δήλωση απώλειας, 
διερευνάται εάν συντρέχει περίπτωση εγκατάλειψης και ενημερώνεται η Ελληνική 
Αστυνομία. 
 
 (γ) Την ευθύνη για τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν οι 
δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού για 
τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και 
φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η παροχή τροφής, νερού και 
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους 
πολίτες επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας 
και υγιεινής για όλους, καθώς και οι κανόνες ευζωίας των ζώων. 
 
 (δ) Το συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του οικείου δήμου 
μεριμνά και για την ενεργητική διαχείριση των καταγεγραμμένων αδέσποτων που 
ζουν εκτός καταφυγίου, όπως ενδεικτικά για τη μεταφορά τους με σκοπό την ετήσια 
κτηνιατρική εξέταση και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό, την παρέμβαση σε περίπτωση 
δημιουργίας επιθετικής αγέλης αδέσποτων, τη χορήγηση φαρμάκων και την 
επικαιροποίηση της καταγραφής τους. 
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 6. Επιτρέπεται η περισυλλογή και η φιλοξενία αδέσποτου ζώου και από 
εγγεγραμμένα στο οικείο υποΜητρώο της παρ. 23 του άρθρου 2 φιλοζωικά σωματεία 
και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από ιδιώτες 
φιλόζωους που διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια ή καταφύγια που πληρούν τις 
προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29. Στην περίπτωση αυτήν, τα ζώα καταχωρούνται 
στο ΕΜΖΣ ως «αδέσποτα» με τα στοιχεία του ως άνω σωματείου ή οργάνωσης ή του 
ιδιώτη φιλόζωου που διαθέτει καταφύγιο, οι οποίοι μεριμνούν για την υιοθεσία τους 
κατά το άρθρο 7. Επιτρέπεται, επίσης, η μεταφορά αδέσποτων ζώων από φιλόζωους 
ιδιώτες σε δημοτικό κτηνιατρείο ή κτηνιατρείο με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο 
δήμος, προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία της περ. β’ της παρ. 5, ή σε μη 
συμβεβλημένο με τον δήμο κτηνιατρείο, εφόσον ο ιδιώτης επιθυμεί να καλύψει το 
αντίστοιχο κόστος, αποκλειστικά για την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης. 
 
 7. Οι στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως επίσης η σήμανση, η 
καταγραφή, καθώς και λοιπές ιατρικές πράξεις περίθαλψής τους, μπορούν να 
πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που 
έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, προκειμένου να 
ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, οι οποίοι οφείλουν να 
υποβάλουν σχετική δήλωση στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Για την 
πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνίατρους μπορούν να διατίθενται οι 
εγκαταστάσεις των κτηνιατρείων των αρμόδιων υπηρεσιών κτηνιατρικής της οικείας 
περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας ή του δήμου ή άλλοι χώροι που ανήκουν στην 
οικεία περιφέρεια ή στον δήμο ή σε συνδέσμους δήμων, υπό την εποπτεία των 
αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων. Για τον ίδιο σκοπό μπορούν να διατίθενται και οι 
χώροι ιδιωτικών κτηνιατρείων. 
 
 8. Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Στην Επιτροπή 
μετέχουν: 
 
 (α) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών 
Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και δραστηριοποιούνται στον 
δήμο. 
 
 (β) 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. 
 
 (γ) Ένας (1) επαγγελματίας εκπαιδευτής, μέλος νομίμως αναγνωρισμένου 
επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και, ελλείψει αυτού, 
εκπαιδευμένος υπάλληλος του οικείου δήμου. 
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 (δ) Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από τον οικείο δήμο, με τον αναπληρωτή του. 
 
 9. Η Επιτροπή της παρ. 8 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 
 (α) Αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς και για την 
αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς, 
σύμφωνα με τη γνωμάτευση κτηνιάτρου. 
 
 (β) Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου τρόπους αντιμετώπισης των 
προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 
 
 (γ) Χορηγεί την άδεια της παρ. 4 του άρθρου 8. 
 
 (δ) Συντάσσει ετήσια έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με την πρόοδο 
της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
του δήμου και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωσή του. 
 
 10. Στην περίπτωση, που στο πλαίσιο της Επιτροπής της παρ. 8 διαπιστώνεται 
διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την 
αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας, την οριστική απόφαση λαμβάνει 
ειδική επιστημονική επιτροπή, που συγκροτείται σε κάθε δήμο με απόφαση του 
δημάρχου και αποτελείται από: 
 
 (α) Έναν (1) κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής 
ενότητας, με τον αναπληρωτή του. 
 
 (β) Έναν (1) ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα και 
δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου ή όμορου δήμου, με τον 
αναπληρωτή του. 
 
 (γ) Έναν (1) κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα και συνεργάζεται 
με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου ή όμορου δήμου, με τον 
αναπληρωτή του. 
 
 Σε περίπτωση επιθετικού ζώου, του οποίου η επιθετικότητα δεν οφείλεται σε 
παθολογικά αίτια, ο δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη επαγγελματία εκπαιδευτή 
σκύλων, μέλους νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών 
σκύλων. 
 
 11. Οι αποφάσεις ευθανασίας αναρτώνται πριν την υλοποίησή τους στην 
Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του οικείου 
δήμου για ελάχιστη περίοδο τριάντα (30) ημερών. Η περίοδος των τριάντα (30) 
ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση 
ευθανασία, ύστερα από άδεια της επιτροπής της παρ. 8. 
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 12. Για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 
και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, ο δήμος μπορεί να συνάψει 
προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και με 
αναπτυξιακό οργανισμό του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή με δίκτυα δήμων 
και περιφερειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 13. Οι δήμοι δεν μπορούν να επιβάλουν ειδικά δημοτικά τέλη σχετικά με την 
ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς. 
 
 14. Οι δήμοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου 
εντός έξι(6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 

 

 Άρθρο 11 - Χρηματοδότηση των δήμων - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» 

 
 1. Θεσπίζεται ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος». 
 
 2. Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των δήμων για την υλοποίηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 και επιμέρους δράσεων του 
παρόντος, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και οχημάτων, τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων καταγραφής, στείρωσης και εμβολιασμού, καθώς 
και της δημιουργίας καταφυγίων, κτηνιατρείων, αποτεφρωτηρίων και 
περιφραγμένων πάρκων σκύλων, την κάλυψη του κόστους συμβάσεων με 
κτηνιάτρους, καθώς και με το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για 
την εφαρμογή του παρόντος. 
 
 3. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα των 
άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους 
πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Άρθρο 12 - Κίνητρα για τη σήμανση, τη στείρωση και την υιοθεσία σκύλων και 

γατών 

 
 Οι δήμοι δύνανται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να παρέχουν κίνητρα, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τη σήμανση και καταχώριση στο ΕΜΖΣ των σκύλων και 
των γατών, τη στείρωσή τους, καθώς και την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, είτε: α) μέσω 
διατακτικών («voucher») στους δημότες ή κατοίκους τους ή άλλων αντίστοιχων 
κινήτρων είτε β) με μείωση των δημοτικών τελών ανά έτος κατά ανώτατο ποσοστό 
έως δέκα τοις εκατό (10%) για τους ιδιοκτήτες στειρωμένων, σημασμένων και 
καταχωρημένων στο ΕΜΖΣ ζώων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Άρθρο 13 - Σύσταση Εργαστηρίου Φύλαξης και  Ανάλυσης Γενετικού Υλικού 

Ζώων  Συντροφιάς στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών  Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών 

 
 1. Συστήνεται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 
Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ), 
το οποίο υπάγεται στο Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής. 
 
 2. Το ΕΦΑΓΥΖΣ 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 την ταυτοποίηση 
γεννητόρων εγκαταλελειμμένων, νεκρών ή κακοποιημένων ζώων. 
 
 3. Το ΕΦΑΓΥΖΣ μπορεί να συνεργάζεται με πιστοποιημένα ερευνητικά κέντρα της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού για την επίτευξη των σκοπών του. 
 
 4. Για την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ, το ΙΙΒΕΑΑ λαμβάνει 
εφάπαξ επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους έως δύο εκατομμύρια 
ευρώ (2.000.000€). 
 

Άρθρο 14 - Λήψη γενετικού υλικού από ζώα συντροφιάς 

 
 1. Ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του 
υποχρεούται, από την 1η.3.2022 και μετά, να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού 
του ζώου συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ. Η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού και η 
αποστολή του στο ΕΕΓΥΖΣ γίνονται αποκλειστικά από κτηνίατρο, μέλος του 
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. 
 
 2. Για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον 
δώδεκα (12) έτη υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς 
ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς. 
Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο, επιπλέον, και τα 
έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα (10) ευρώ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου της παρούσας. 
 
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται το ύψος του ηλεκτρονικού 
παραβόλου για λοιπά ζώα, καθώς και για λοιπές υπηρεσίες πλην των ανωτέρω. 
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 4. Το ποσό του παραβόλου αποδίδεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο ΙΙΒΕΑΑ 
για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ, κατά δέκα τοις εκατό (10%) 
στον κτηνίατρο που έλαβε το γενετικό υλικό και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) μέσω 
του Υπουργείου Εσωτερικών στους δήμους για την υποστήριξη δράσεων για την 
ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Άρθρο 15 - Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες 

 
 1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4. 
 
 2. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) διαμερίσματα, 
επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφόσον: 
 
 (α) Διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχό τους ή διαμένουν, 
δυνάμει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε 
κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ενδεικτικά στην πυλωτή ή στην ταράτσα, 
στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι 
υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας. 
 
 (β) Δεν παραμένουν μόνιμα 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. 
 
 δ) Εάν πρόκειται για σκύλους ή γάτες, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και διατηρούν 
επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
βιβλιαρίου του ζώου. 
 
 3. Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της 
πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2. Με τον κανονισμό 
μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα τρία 
(3) ζώα ανά διαμέρισμα. Αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον 
μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν αφού παρέλθουν 
δώδεκα (12) μήνες από την ψήφισή τους. 
 
 4. Στις μονοκατοικίες επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς που έχουν 
σημανθεί και καταχωρηθεί νομίμως και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο 
ΕΜΖΣ, 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. 
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 5. Οι αριθμητικοί περιορισμοί της παρ. 3 ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Σε 
κάθε περίπτωση, και ως προς τα λοιπά ζώα συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι 
κανόνες ευζωίας, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις 
περί κοινής ησυχίας. 
 

Άρθρο 16 - Διατήρηση ζώων σε ειδικές εγκαταστάσεις 

 
 Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων σε: 
 
 (α) ζωολογικούς κήπους και εκθέσεις που λειτουργούν νόμιμα, 
 
 (β) ενυδρεία, 
 
 (γ) κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας και νομίμως λειτουργούντες χώρους 
προσωρινής ή μόνιμης φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας τα οποία προέρχονται 
από περίθαλψη και δεν είναι δυνατή η απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον, 
 
 (δ) εκτροφεία θηραμάτων και εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού, 
γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, 
 
 (ε) εγκαταστάσεις στρατιωτικών σκύλων στις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων και 
 
 (στ) κάθε νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση στην οποία επιτρέπεται η διατήρηση 
ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται 
παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή κάθε είδους ζώου. 
 

Άρθρο 17 - Μετακίνηση και μεταφορά  ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) 

 
1. Η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) από 
ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα άλλο ή από έδαφος ή τρίτη χώρα 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από τις διατάξεις του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (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) αριθμ. 998/2003 (L 178), καθώς 
και του Εκτελεστικού Κανονισμού (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) 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 
 
 2. Η εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων και γατών από κράτος μέλος της ΕΕ 
ή τρίτη χώρα διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις 
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μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση 
ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (L 84) και του Κανονισμού (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) αριθμ. 1255/97 (L 3). 
 
 3. Οι σκύλοι και οι γάτες που μετακινούνται στο εσωτερικό της Χώρας πρέπει να 
έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας πριν από τη μετακίνηση. Απαγορεύεται η 
μετακίνηση ζώων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού της λύσσας, εκτός εάν 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, σύμφωνα με γνωμάτευση πιστοποιημένου 
κτηνιάτρου. Η κατώτατη ηλικία στην οποία μπορεί να εμβολιαστεί το ζώο κατά του 
ιού της λύσσας είναι οι δώδεκα (12) εβδομάδες. 
 
 4. Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, 
σιδηροδρομικά και σταθερής 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 μέγεθός 
τους. 
 
 5. H παρ. 4 δεν εφαρμόζεται κατά τις μετακινήσεις ή μεταφορές που διενεργούνται 
από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της 
Επικράτειας. 
 
 6. Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε 
λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων. Για τους σκοπούς της παρ. 
1 του άρθρου 35, υπαίτιοι τέλεσης της παράβασης είναι τόσο ο κάτοχος του ζώου 
όσο και ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός του μεταφορικού μέσου, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ο 
οδηγός του μεταφορικού μέσου δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν την τέλεση της 
παράβασης. 
 

Άρθρο 18 - Μεταφορά ζώων συντροφιάς  με επιβατηγά πλοία 

 
1. Τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη 
συγκοινωνιακών αναγκών συνολικής διαδρομής των Κατηγοριών I, II, III και IV, του 
π.δ. 44/2011 (Α’ 110), περί κανονισμού ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού 
επιβατών των επιβατηγών πλοίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κλωβούς για την 
παραμονή μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς που συνοδεύονται από επιβάτες των 
πλοίων. Οι κλωβοί τοποθετούνται σε πρόσφορο χώρο κατά την κρίση του πλοιάρχου 
του πλοίου, κατά το δυνατό προφυλαγμένο από ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι 
διατιθέμενοι κλωβοί του πλοίου είναι διαφόρων μεγεθών, κατάλληλων για την 
υποδοχή μεγαλόσωμων ζώων. Η αριθμητική μεταφορική ικανότητα των υπόχρεων 
πλοίων σε μεγαλόσωμα ζώα καθορίζεται βάσει του αριθμού των διατιθέμενων 
κλωβών και ο αριθμός των κλωβών του πλοίου υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους 
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μεταφερόμενους επιβάτες σε αναλογία 1/200, ήτοι ένας (1) κλωβός ανά διακόσιους 
(200) μεταφερόμενους επιβάτες. 
 
 2. Απαγορεύεται η παραμονή των μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς εντός των 
κλειστών κοινόχρηστων χώρων ενδιαίτησης επιβατών και των κλειστών χώρων 
στοιβασίας οχημάτων. 
 
 3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κλωβών μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς στα ανοικτά 
καταστρώματα επιβατών και στους ανοικτούς χώρους στοιβασίας οχημάτων σε 
κατάλληλα σημεία, σύμφωνα με την παρ. 1. Ανοικτός χώρος στοιβασίας οχημάτων 
θεωρείται ο χώρος ο οποίος διαθέτει πλευρικά ανοίγματα φυσικού αερισμού στη 
μεταλλική κατασκευή του. 
 
 4. Η μετακίνηση ζώου συντροφιάς επί των καταστρωμάτων επιβατών του πλοίου 
επιτρέπεται μόνο με ιμάντα/ λουρί υπό την εποπτεία και την ευθύνη του συνοδού 
του. 
 
 5. Τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία της παρ. 1 μπορούν να διαθέτουν ειδικές 
καμπίνες, στις οποίες μπορεί να παραμείνει το ζώο συντροφιάς με τον συνοδό του 
[καμπίνες κατοικιδίων (pet-cabins)], οι οποίες πρέπει να περιγράφονται στο σχέδιο 
γενικής διάταξης του πλοίου. Η επικαιροποίηση των σχεδίων γενικής διάταξης 
πλοίων για τυχόν συμπερίληψη τέτοιων καμπινών δύναται να γίνεται κατά την ετήσια 
επιθεώρηση του πλοίου και δεν συνιστά λόγο για την έκδοση άδειας μετασκευής. Για 
να χαρακτηρισθεί μια καμπίνα ως κατοικιδίων (pet-cabins) πρέπει, πέραν της 
πλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών, κατά το 
ελάχιστο να διαθέτει πλενόμενο δάπεδο, ταπετσαρία και κάλυμμα στρώματος. Μετά 
από κάθε παραμονή επιβάτη μαζί με το ζώο συντροφιάς του σε καμπίνα κατοικιδίων 
(petcabin) αντικαθίσταται ο ιματισμός της (κλινοσκεπάσματα). Οι ανωτέρω καμπίνες 
χρησιμοποιούνται μόνο ως κατοικιδίων (pet-cabins) και δεν διατίθενται προς έτερη 
χρήση, πλην του σκοπού που εξυπηρετούν. Τυχόν ζημιές που προκαλεί το ζώο σε είδη 
επίπλωσης ή ιματισμού της καμπίνας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου. 
 
 6. Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς φέρει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής 
υγείας και εμβολιασμού του ζώου. 
 
 7. Οι διαχειρίστριες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των υπόχρεων σε διάθεση κλωβών 
μεγαλόσωμων ζώων πλοίων οφείλουν, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, να ενσωματώσουν στο σύστημα κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων των 
επιβατών των υπό διαχείριση πλοίων τους συναφές πεδίο καταγραφής των στοιχείων 
σήμανσης - ταυτοποίησης του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου 
συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθεί, σε συνάρτηση με τον αριθμό των 
διατιθέμενων κλωβών. 
 
 8. Οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες 
δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις διωκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. και του 
Υπουργείου Οικονομικών, οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας επιτρέπεται να 
συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και 
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κλειστούς χώρους του πλοίου, εφόσον διαθέτουν τα οικεία πιστοποιητικά, που 
αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την καλή υγεία και τον εμβολιασμό τους και φέρουν 
ιμάντα/λουρί. 
 
 9. Τα μικρόσωμα ζώα συντροφιάς, μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε 
όλες τις κατηγορίες των επιβατηγών πλοίων και σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης 
επιβατών ανεξαιρέτως (κλειστούς και ανοικτούς) με τη σύμφωνη γνώμη του 
πλοιάρχου, εφόσον μεταφέρονται σε ειδικούς κλωβούς και διαθέτουν τα ανάλογα 
πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού τους. Σε περιπτώσεις μεταφοράς 
μικρόσωμων ζώων συντροφιάς στους κλειστούς χώρους επιβατηγού πλοίου, όπου 
υπάρξει ανάγκη διαχείρισης παραπόνων και διαμαρτυρίας άλλων συνεπιβατών, 
επιλαμβάνεται για την καλύτερη λογική διευθέτηση του θέματος, ο πλοίαρχος του 
πλοίου ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός. Σε κάθε περίπτωση, ο συνοδός 
του ζώου οφείλει να σεβαστεί τις υποδείξεις και εντολές του πλοιάρχου ή του 
Αξιωματικού που έχει οριστεί από αυτόν. 
 

Άρθρο 19 - Πρόσβαση σε παραλίες 

 
 1. Επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, καθώς και στη 
θάλασσα. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού. 
 
 2. Στις οργανωμένες παραλίες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 
71/2020 (Α’ 166), η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους 
βοήθειας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον 
νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική 
πάντοτε η χρήση λουριού. 
 
 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων σε 
παραλίες με πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης. 
 

Άρθρο 20 - Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απόβλητα 

 
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 απόβλητα των εγκαταστάσεών τους. 
 

Άρθρο 21 - Σκύλοι βοήθειας και ζώα θεραπείας 

 
 1. Οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας μπορούν να εισέρχονται όπου 
επιτρέπεται η είσοδος των ατόμων τα οποία συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων 
εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, 
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αθλητικών εγκαταστάσεων και εκκλησιών, εφόσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα 
ειδικά χαρακτηριστικά τους. Το άτομο το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες του ζώου φέρει 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το ζώο είναι σκύλος βοήθειας ή 
ζώο θεραπείας και τα επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, από τους υπευθύνους των 
χώρων στους οποίους δεν επιτρέπεται κατά κανόνα η είσοδος σε ζώα συντροφιάς. 
 
 2. Επιτρέπεται η αξιοποίηση σκύλων βοήθειας και ζώων θεραπείας σε νοσοκομεία, 
κέντρα απεξάρτησης, κάθε είδους νοσηλευτικά ιδρύματα, θεραπευτήρια και 
γηροκομεία για την υποστήριξη θεραπευτικών σκοπών («ιαματική επικουρία ζώων» 
ή «Animal Assisted Therapy» ή «Pet Therapy»), ιδίως για την αντιμετώπιση ψυχικών 
διαταραχών, καθώς και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχοκινητικής 
αποκατάστασης των ασθενών. 
 
 3. Οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας του παρόντος πληρούν τις ισχύουσες 
ενωσιακές και εθνικές υγειονομικές απαιτήσεις. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 22 - Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς 

 
 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που διοργανώνουν εκθέσεις 
ή εκδηλώσεις με ζώα συντροφιάς οφείλουν να εφοδιάζονται με σχετική άδεια, η 
οποία εκδίδεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία του οικείου δήμου και, όπου 
αυτή δεν έχει συσταθεί, από την κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας περιφερειακής 
ενότητας. Ειδικά όσον αφορά στους σκύλους, οι εκδηλώσεις μπορεί να συνίστανται 
σε εκθέσεις μορφολογίας ή σε αθλητικούς αγώνες και αθλήματα που ορίζονται από 
τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία και διέπονται από τους κανόνες ευζωίας, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2. 
 
 2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή της εκδήλωσης, τα ζώα συντροφιάς βρίσκονται 
υπό την άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη ή κατόχου 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 ή την εκδήλωση. Η παρουσία κτηνιάτρου, εφόσον 
η έκθεση ή η εκδήλωση αφορά σκύλους, είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης ή της εκδήλωσης. 
 
 3. Οι σκύλοι και οι γάτες που συμμετέχουν σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις πρέπει να έχουν 
σημανθεί και καταγραφεί στο ΕΜΖΣ ή να φέρουν διαβατήριο και οι συνοδοί τους να 
φέρουν εκτυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου ή το 
διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι εμβολιασμένα και ότι έχουν 
υποβληθεί σε πρόσφατη αποπαρασίτωση. 
 
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις και 
εκδηλώσεις. 
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 5. Επιτρέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες προωθούν την υιοθεσία 
αδέσποτων ζώων. 
 

Άρθρο 23 - Απαγόρευση συμμετοχής ζώων σε κάθε είδους θεάματα και άλλες 

συναφείς δραστηριότητες 

 
 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, 
κάθε ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με 
ποικίλο πρόγραμμα. 
 
 2. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, 
κάθε ζώου σε κάθε είδους παραστάσεις, μη εξαιρουμένων των εκπαιδευτικών 
παραστάσεων. Εκδηλώσεις με συμμετοχή ζώων στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή 
τοπικών παραδόσεων επιτρέπονται αποκλειστικά, εάν διασφαλίζεται η ευζωία των 
ζώων και με υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
Απαγορεύεται αυστηρά η κακοποίηση και η σφαγή ζώων στο πλαίσιο αυτό. Στις 
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 
του άρθρου 34. Εκδήλωση με συμμετοχή ζώου ή ζώων αδειοδοτείται με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου του δήμου, όπου θα τελεστεί η εκδήλωση. Ο επιβλέπων 
κτηνίατρος συντάσσει έκθεση προ της εκδήλωσης, η οποία κατατίθεται στο δημοτικό 
συμβούλιο πριν την έγκριση της εκδήλωσης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει 
νέα έκθεση μετά το πέρας της εκδήλωσης, στην οποία επιβεβαιώνει ότι δεν 
παραβιάστηκε η ευζωία του ζώου ή των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση. 
 
 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε 
υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους. 
 
 4. Από τις παραστάσεις της παρ. 2 εξαιρούνται: (α) παραστάσεις ιππικής δεξιοτεχνίας 
και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση 
εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο ή (β) εκθέσεις του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 22 ή (γ) περιπτώσεις κινηματογραφικών ταινιών και 
γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού υπό την 
προϋπόθεση της μη κακοποίησης του ζώου. 
 
 5. Απαγορεύονται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η συμμετοχή ζώων σε οποιοδήποτε 
είδος μάχης. Επίσης απαγορεύονται η εκτροφή, η εξαγωγή και η χρησιμοποίηση 
σκύλων, γατών, ιπποειδών και ειδών νυφίτσας (mustela putorius furo) για παραγωγή 
γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών. 
 
 6. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των παρ. 1, 2, 3 και 4 είναι ο Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή 
πραγματοποίησης της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). 
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 7. 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 στις παρ. 1, 2, 3 και 
4, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει 
στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
(Α’ 75) ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους 
με οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή στην εκδήλωση, με την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων του άρθρου 16. 
 
 8. Η αρμόδια αρχή της παρ. 6 δικαιούται να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στο σημείο 
εγκατάστασης της επιχείρησης ή διενέργειας της εκδήλωσης οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή, πριν ή και μετά την έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι 
διατάξεις του παρόντος. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ζητήσει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η 
επιχείρηση οφείλει να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 
Σε περίπτωση παρεμπόδισης του ελέγχου, δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή, αν 
αυτή έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται. 
 
 9. Η αρχή της παρ. 6 είναι αρμόδια για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών 
σχετικά με παραβάσεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση καταγγελίας, η αρμόδια 
αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας. 
 
 10. Απαγορεύονται οι κληρώσεις, λοταρίες και διαγωνισμοί με έπαθλο ζώα 
συντροφιάς. 
 
 11. Το παρόν εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 22, καθώς και των ειδικών 
διατάξεων που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και τις ιπποδρομίες. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ 

Άρθρο 24 - Κακοποίηση των ζώων 

 
 1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας, καθώς και της υποπερ. (βαγ) της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 10, 
απαγορεύονται: 
 
 (α) η κακοποίηση, η κακή και η βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, 
όπως ιδίως ο δραστικός και ο μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, 
όπως ενδεικτικά η ιπποπέδη, οι μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, η εργασία που 
δεν προβλέπεται για το είδος του ζώου, η μη σύννομη αναπαραγωγή, ο εκούσιος 
τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη και 
 
 (β) ο φόνος και ο βασανισμός των ζώων, με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου 
σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με 
δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση 
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εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, 
ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή θάνατος 
ζώου), ο εκούσιος τραυματισμός (βαριά, επικίνδυνη σωματική βλάβη), οι κυνομαχίες 
και κάθε είδους μάχες μεταξύ ζώων, η κτηνοβασία, η σεξουαλική κακοποίηση ζώου 
με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη και η εγκατάλειψη 
νεογέννητων ζώων. Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη 
με θεραπευτικό σκοπό δεν θεωρούνται ακρωτηριασμός. 
 
 2. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα 
οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, απαγορεύονται η 
κατοχή, η πώληση, η εμπορία και η παρουσίαση, καθώς και η διακίνηση, μέσω 
διαδικτύου, οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους 
κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού, στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε 
πράξη βίας έναντι ζώου, καθώς και η 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 μάχης μεταξύ ζώων. 
 
 3. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης 
αυτής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο δήμο ή την Ελληνική Αστυνομία, 
προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική 
φροντίδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου δήμου. 
 

Άρθρο 25 - Αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων 

 
 1. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης δύναται να 
αναπτυχθεί ψηφιακή εφαρμογή και ιστοσελίδα στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για την αναφορά 
περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε παράβασης του παρόντος. 
 
 2. Οι καταγγελίες δύναται να είναι και ανώνυμες. Όταν η καταγγελία είναι ανώνυμη, 
διερευνάται μόνο εφόσον περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία που παρέχουν επαρκή 
βάση για τη διερεύνησή της. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΩΟΝΟΣΩΝ 

Άρθρο 26 - Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και 

καταπολέμησης ζωονόσων 

 
 1. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των νόσων που μεταδίδονται από τα ζώα στον 
άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους, γίνονται με ειδικά προγράμματα. 
Με τα προγράμματα αυτά καθορίζονται οι κανόνες πρόληψης και ελέγχου των νόσων 
που εφαρμόζονται στις διάφορες κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων, σύμφωνα με 
το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016. 
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 2. Τα ειδικά προγράμματα της παρ. 1 καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφαρμόζονται 
από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Αν εκδηλωθεί κρούσμα λύσσας σε ζώο, η Γενική 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί 
να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα είτε σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας είτε σε όλη 
την Επικράτεια, πέραν εκείνων που προβλέπονται στους ν. 1197/1981 (Α’ 240) και 
2017/1992 (Α’ 31). 
 

Άρθρο 27 - Αντιμετώπιση λεϊσμανίωσης 

 
 1. Οι δεσποζόμενοι σκύλοι, στους οποίους έχει διαγνωστεί από κτηνίατρο η νόσος 
της λεϊσμανίωσης (Leishmania spp) και έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές 
εξετάσεις η μη αναστρέψιμη πορεία της, υπόκεινται σε ευθανασία, με τη συναίνεση 
του ιδιοκτήτη, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων υγείας και ευζωίας των ζώων, 
καθώς και του δυνητικού κινδύνου για τη δημόσια υγεία από την ύπαρξη 
φλεβοτόμων - μεταδοτών της ως άνω νόσου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί 
ευθανασία, μετά από γνωμάτευση του κτηνίατρου και με την ευθύνη των ιδιοκτητών 
των δεσποζόμενων σκύλων, λαμβάνονται όλα τα υποστηρικτικά θεραπευτικά και 
προληπτικά μέτρα, τα οποία και καταγράφονται υποχρεωτικά στο βιβλίο των 
νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης που πρέπει να διατηρεί κάθε κτηνίατρος, ενώ 
ενημερώνεται και το ΕΜΖΣ σε ετήσια βάση. 
 
 2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους επιβάλλεται, ανεξάρτητα από την κλινική τους 
εικόνα, ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου των ειδικών κατά της Leishmania 
spp αντισωμάτων, με ενδεδειγμένη επικυρωμένη μέθοδο (όπως το Leishmania Rapid 
Test), κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους. Λαμβανομένων υπόψη των 
κανόνων υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και του δυνητικού κινδύνου για τη 
δημόσια υγεία που προκύπτει από την ύπαρξη φλεβοτόμων - μεταδοτών της 
Leishmania spp, εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό και επιβεβαιωθεί από τον 
κτηνίατρο με επιπλέον αιματολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις η μη 
αναστρέψιμη πορεία της, οι αδέσποτοι σκύλοι υπόκεινται σε ευθανασία. Αν μετά 
από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικόνα και οι αιματολογικές και 
παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν τη θεραπεία, οι σκύλοι κρατούνται σε κλειστό 
χώρο ή χώρο περιφραγμένο με κατάλληλες προστατευτικές σίτες, 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. Η συνταγή, όπου αναφέρεται το πρωτόκολλο 
θεραπείας με την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα κτηνιάτρου, 
φυλάσσεται στο αρχείο του καταφυγίου ή του δήμου και αντίγραφό της φέρει, σε 
περίπτωση υιοθεσίας, ο ιδιοκτήτης. 
 
 3. Εάν οι σκύλοι της παρ. 2 υιοθετηθούν, επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή 
ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη για τον τίτλο των ειδικών κατά της Leismania spp 
αντισωμάτων. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αναλάβει γραπτώς την 
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ευθύνη της πλήρους και ενδεδειγμένης θεραπείας και προφύλαξης με παράλληλο 
έλεγχο από τον κτηνίατρο του δήμου ή τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας 
περιφέρειας. Ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί όλα τα δελτία και έγγραφα των 
εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων, καθώς και τη συνταγή η οποία περιλαμβάνει 
το πρωτόκολλο θεραπείας για τη λεϊσμανίωση με την υπογραφή και τη σφραγίδα του 
θεράποντα κτηνιάτρου, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ζώου, και να τα καθιστά 
διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στον έλεγχο. 
 
 4. Για τα ζώα που υπήρξαν θετικά στη λεϊσμανίωση (δεσποζόμενα και αδέσποτα), 
λαμβάνονται ανά εξάμηνο όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και γίνεται 
κτηνιατρική εξέταση και ανίχνευση του τίτλου των κατά της Leishmania spp 
αντισωμάτων για την αξιολόγηση της πορείας του νοσήματος, με τήρηση όλων των 
παραστατικών των εργαστηριακών εξετάσεων. Το αποτέλεσμα και ο ακριβής τίτλος 
αντισωμάτων στα ζώα που επανεξετάζονται κάθε εξάμηνο, αναγράφονται στα ειδικά 
πεδία του ΕΜΖΣ από τον θεράποντα κτηνίατρο του ζώου ή τον υπεύθυνο κτηνίατρο 
του καταφυγίου. 
 
 5. Τα αποδεικτικά έγγραφα που περιγράφονται στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι 
στη διάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας για έλεγχο. Επιπλέον, στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο κάθε θετικού 
στη λεϊσμανίωση σκύλου, ο κτηνίατρος επισημειώνει «θετικό στη λεϊσμανίωση». 
 
 6. Η διαχείριση των σκύλων εργασίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων 
ασφαλείας που έχουν προσβληθεί από λεϊσμανίωση, πραγματοποιείται με βάση τις 
οικείες ειδικές διατάξεις των ενόπλων δυνάμεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ 

Άρθρο 28 - Καταφύγια ζώων συντροφιάς 

1. Καταφύγια ζώων συντροφιάς ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι, τα νομικά 
πρόσωπα αυτών ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί 
οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), τα φιλοζωικά σωματεία 
και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο 
σχετικό ΥποΜητρώο του ΕΜΖΣ και φυσικά πρόσωπα. Προϋπόθεση για τη νόμιμη 
λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρησή του στο ΥποΜητρώο Καταφυγίων 
Ζώων Συντροφιάς της παρ. 23 του άρθρου 2 και η καθημερινή παρουσία προσωπικού 
(συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) τουλάχιστον για οκτώ (8) ώρες ημερησίως. 
 
 2. Όλα τα καταφύγια ζώων συντροφιάς: 
 
 (α) Είναι υποχρεωμένα να καταχωρούν σε ιστοσελίδα που διατηρούν τα ίδια όλα τα 
ζώα που έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά και διαμένουν στο καταφύγιο. Τα ζώα 
καταχωρούνται στην ιστοσελίδα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την είσοδό τους 
στο καταφύγιο, ανεξαρτήτως αν έχουν ακόμα σημανθεί ηλεκτρονικά ή όχι. Η 
ιστοσελίδα περιέχει για κάθε ζώο κατ’ ελάχιστο φωτογραφία του ζώου, τον αριθμό 
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ηλεκτρονικής σήμανσης (όταν αυτός είναι διαθέσιμος), την ημερομηνία εισαγωγής 
στο καταφύγιο και τον σύνδεσμο που παραπέμπει στην πλατφόρμα υιοθεσίας του 
άρθρου 9. Ζώα τα οποία έχουν υιοθετηθεί, μεταφερθεί σε άλλες δομές φιλοξενίας, 
επανατοποθετηθεί στο οικείο περιβάλλον ή έχουν αποβιώσει, παραμένουν στην 
ιστοσελίδα για τουλάχιστον ένα (1) έτος με την αντίστοιχη σημείωση του λόγου για 
τον οποίο το ζώο δεν βρίσκεται πλέον στο καταφύγιο. Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας 
του καταφυγίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και στο ΥποΜητρώο 
Καταφυγίων του ΕΜΖΣ. Στην ιστοσελίδα κάθε καταφυγίου παρέχονται και 
πληροφορίες για την υιοθεσία των ζώων και αναγράφεται ο κτηνίατρος (ή 
κτηνίατροι) που παρακολουθεί τα ζώα του καταφυγίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 10, 
μπορεί ένα ζώο να μην καταχωρείται στη ιστοσελίδα του δήμου και στην Πανελλήνια 
Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. 
 
 (β) Ορίζουν ώρες επισκέψεων κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες ανά 
εβδομάδα μεταξύ ανατολής και δύσης του ήλιου, εκ των οποίων η μία (1) εντός 
Σαββατοκύριακου. Οι ώρες αυτές πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
καταφυγίου. Οι επισκέπτες πρέπει να μπορούν να βλέπουν κάθε ζώο που είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του καταφυγίου. 
 
 3. Επιτρέπονται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων ζώων συντροφιάς 
εκτός ορίων οικιστικών περιοχών, πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση, σε 
δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 
του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289). Επιπλέον, τα καταφύγια αυτά οφείλουν: (α) 
να απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και (β) να διαθέτουν 
ευχερή οδική πρόσβαση. 
 
 4. Το καταφύγιο μπορεί να θέτει κανόνες για την ευζωία των ζώων και την εύρυθμη 
λειτουργία του, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
κοινού. Οι κανόνες αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του καταφυγίου. 
 
 5. Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια επιτρέπεται να επανατοποθετούν 
στειρωμένα ζώα, που φιλοξενούνται σε αυτά, στο οικείο περιβάλλον από το οποίο 
περισυλλέχθηκαν και στους χώρους που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 5 του 
άρθρου 45, ύστερα από άδεια της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 10. Στην 
περίπτωση αυτήν, πριν την επανατοποθέτηση ενημερώνεται το ΕΜΖΣ με τα στοιχεία 
του οικείου δήμου. 
 
 6. Τα καταφύγια οφείλουν ετησίως, μέχρι τις 15 Φεβρουάριου κάθε έτους, να 
κοινοποιούν στον οικείο δήμο και να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τον 
απολογισμό της λειτουργίας τους κατά το προηγούμενο έτος, στον οποίο 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο ο αριθμός ζώων που φιλοξενούν στην αρχή του 
έτους, οι νέες εισαγωγές κατά τη διάρκεια του έτους, οι υιοθεσίες, οι θάνατοι και οι 
μεταφορές ζώων σε άλλες δομές. 
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 7. Απόφαση ευθανασίας για ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται σε καταφύγιο 
λαμβάνεται αποκλειστικά με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα αδέσποτα ζώα, 
όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 10. 
 
 8. Τα καταφύγια, οι χώροι εκτροφής, καθώς και κάθε άλλο ενδιαίτημα ζώων 
οφείλουν να έχουν εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών και ιδίως, 
πυρκαγιών και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξενούντων ζώων, το οποίο 
επικαιροποιείται υποχρεωτικά κάθε έτος. Το σχέδιο αναρτάται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του καταφυγίου. 
 

Άρθρο 29 - Προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας  καταφυγίων ζώων 

συντροφιάς 

 
 1. Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς μπορούν να φιλοξενούν σκύλους και γάτες, 
καθώς και λοιπά ζώα συντροφιάς. 
 
 2. Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς πρέπει: 
 
 α) Να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας των 
φιλοξενούμενων ζώων και τους κανόνες ευζωίας αυτών. Ειδικά τα σκεύη παροχής 
τροφής και νερού πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά ημερησίως. 
 
 β) Να διαθέτουν είτε παροχή πόσιμου νερού είτε κατάλληλη δεξαμενή νερού, η 
οποία θα εξασφαλίζει επαρκές νερό, τόσο για τα φιλοξενούμενα ζώα, όσο και για τον 
καθημερινό καθαρισμό του χώρου. 
 
 γ) Να έχουν ορίσει τουλάχιστον ένα (1) πρόσωπο ως υπεύθυνο για τη λειτουργία του 
καταφυγίου και την ευζωία των φιλοξενούμενων ζώων και να συνεργάζονται 
τουλάχιστον με έναν (1) κτηνίατρο, ο οποίος, εφόσον δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος 
στο καταφύγιο, θα μεριμνά για τη φιλοξενία των ζώων που χρειάζονται νοσηλεία ή 
θεραπεία. Επιπλέον, ο κτηνίατρος, στον οποίο ανήκει η υγειονομική επίβλεψη του 
καταφυγίου, είναι υπεύθυνος: 
 
 (γα) για την κτηνιατρική εξέταση όλων των εισερχόμενων ζώων, για τον περιοδικό 
έλεγχο όλων των φιλοξενούμενων ζώων και για τον εμβολιασμό τους, 
 
 (γβ) για τη δήλωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές περιπτώσεων εμφάνισης 
νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, 
 
 (γγ) για την αναφορά στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία των διενεργούμενων 
προληπτικών εμβολιασμών ανά νόσο υποχρεωτικής δήλωσης. 
 
 δ) Να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για τη σίτιση των φιλοξενούμενων ζώων, 
καθώς και για τη συνεχή πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό. 
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 ε) Να πραγματοποιούν τουλάχιστον μία (1) φορά ανά δύο (2) μήνες γενική 
απολύμανση του χώρου, καθώς και εξόντωση εντόμων, εξωπαρασίτων και 
επιβλαβών τρωκτικών. 
 
 στ) Να απομακρύνουν άμεσα τα απορρίμματα του καταφυγίου και να τα αποθέτουν 
σε κατάλληλους κάδους. 
 
 ζ) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους προστασίας των φιλοξενούμενων ζώων από 
το ψύχος, τη ζέστη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
 
 η) Να αποθηκεύουν τις ζωοτροφές σε χώρο κατάλληλο, ώστε να μην εκτίθενται στις 
καιρικές συνθήκες. 
 
 θ) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους άσκησης ανάλογα με το είδος των 
φιλοξενούμενων ζώων. Ειδικά για τους σκύλους, εναλλακτικά, να μεριμνούν για τον 
περίπατό τους με λουρί, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, δύο (2) φορές 
ημερησίως. 
 
 ι) Να μην φιλοξενούν, σε καμία περίπτωση, στον ίδιο χώρο μη στειρωμένους 
σκύλους ή γάτες και γενικά να λαμβάνουν κάθε μέτρο για την αποτροπή της 
αναπαραγωγής τους. 
 
 3. Ο χώρος διαμονής των σκύλων είναι διαφορετικός από τον χώρο διαμονής των 
γατών και των λοιπών ζώων συντροφιάς. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται ότι δεν 
παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο διαφορετικά είδη ζώων. 
 
 4. Επιπλέον των ανωτέρω, οι περιφραγμένοι χώροι φιλοξενίας έχουν: 
 
 α) Για τους σκύλους, ύψος τουλάχιστον ένα κόμμα εβδομήντα (1,7) μέτρων και 
επιφάνεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων. Εφόσον φιλοξενούνται 
περισσότεροι σκύλοι στον ίδιο χώρο, η έκταση αυξάνεται κατά τέσσερα (4) 
τετραγωνικά για κάθε επιπλέον σκύλο. 
 
 β) Για τις γάτες, ύψος τουλάχιστον ένα (1) μέτρο και επιφάνεια τουλάχιστον δύο (2) 
τετραγωνικών μέτρων. Εφόσον φιλοξενούνται περισσότερες γάτες στον ίδιο χώρο, η 
έκταση αυξάνεται κατά δύο (2) τετραγωνικά για κάθε επιπλέον γάτα. Ο χώρος 
φιλοξενίας των γατών είναι κλειστός από την πάνω πλευρά, ώστε να μην μπορούν να 
διαφύγουν. 
 
 γ) Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς, κατάλληλο ύψος και επιφάνεια, ώστε το ζώο να 
βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις. 
 
 5. Ειδικά τα καταφύγια που λειτουργούν οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα και οι 
σύνδεσμοι δήμων οφείλουν να διαθέτουν: 
 
 α) Συνολικά χώρους τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων για: 
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 αα) γραφείο διοίκησης, διαχείρισης και προσωπικού και 
 
 αβ) αποθήκη τροφών και υλικού, 
 
 β) Προαιρετικά ιατρείο και χώρο ανάρρωσης ασθενών ζώων. 
 
 6. Κάθε καταφύγιο οφείλει να διαθέτει στην ιστοσελίδα του αναλυτική κατάσταση 
του αριθμού των φιλοξενούμενων ζώων ανά είδος, την οποία επικαιροποιεί 
τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και να διατηρεί επικαιροποιημένο βιβλίο 
επιθεωρήσεων και βιβλίο απολυμάνσεων. 
 
 7. Όσον αφορά στις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων 
συντροφιάς εφαρμόζονται αποκλειστικά τα άρθρα 28 και 29. 
 
 8. Εάν, κατά τον έλεγχο της λειτουργίας καταφυγίου ζώων συντροφιάς από τις 
αρμόδιες κτηνιατρικές και υγειονομικές αρχές διαπιστωθεί, ότι δεν πληρούνται οι 
προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29, ο υπεύθυνος του καταφυγίου τιμωρείται με 
πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή επιβάλλεται προσωρινή αναστολή της 
λειτουργίας του καταφυγίου έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση επανάληψης της 
παράβασης, δύναται να επιβληθεί οριστική διακοπή της λειτουργίας του. Οι 
κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κατόπιν εισήγησης 
της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και εκτελούνται με τη συνδρομή των 
αστυνομικών αρχών. Καταφύγια που λειτουργούν χωρίς άδεια, από τις 31.3.2022 και 
εξής, σφραγίζονται από τις κτηνιατρικές αρχές, με τη συνδρομή των αστυνομικών 
αρχών. 
 
 9. Εφόσον τα καταφύγια πραγματοποιούν υιοθεσίες στο εξωτερικό, τηρούν κατ’ 
ελάχιστο τις προδιαγραφές του ν. 2017/1992 (Α’ 31) και του Κανονισμού (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 
εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων 
ζώων και αυγών για επώαση (L 314). 
 

Άρθρο 30 - Ίδρυση και λειτουργία  περιφραγμένων πάρκων σκύλων 

 
1. Κάθε δήμος δύναται να κατασκευάζει και να λειτουργεί περιφραγμένα πάρκα 
σκύλων για την εξασφάλιση χώρου άσκησής τους. 
 
2. Επιτρέπονται η εγκατάσταση και η λειτουργία περιφραγμένων πάρκων σκύλων 
στους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου πόλης και των οικισμών, όπως πλατείες, 
πάρκα και άλση. Η θέση και το μέγεθός τους, δεν αναιρούν τη βασική λειτουργία του 
κοινόχρηστου χώρου στον οποίο εντάσσονται. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και 
λειτουργία περιφραγμένων πάρκων σκύλων σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από 
κατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία. 
 



 Σελίδα 118 
 

3. Τα ζώα επιτρέπεται να περιφέρονται χωρίς λουρί εντός των πάρκων σκύλων. 
 
4. Οι ιδιοκτήτες ή οι φύλακες ή οι συνοδοί οφείλουν να παραμένουν εντός των 
περιφραγμένων πάρκων σκύλων, κατά τη διάρκεια της παραμονής των σκύλων τους 
σε αυτά. 
 
5. Τα περιφραγμένα πάρκα σκύλων διαθέτουν ικανή περίφραξη και διπλές πόρτες 
εισόδου/εξόδου, ώστε να εμποδίζεται η έξοδος των σκύλων χωρίς επίβλεψη κατά τη 
διάρκεια της άσκησής τους. 
 
6. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 
2637/1998 (Α’ 200), σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές επιτρέπεται να 
καθορίζονται περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται 
αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων. 
 
7. Η τήρηση των όρων λειτουργίας των πάρκων σκύλων διασφαλίζεται από τα όργανα 
ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων του άρθρου 3. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Άρθρο 31 - Εκπαίδευση, επιμόρφωση και προαγωγή της φιλοζωίας 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, μεριμνούν: 
 
 (α) Για την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των 
ατόμων που είναι ιδιοκτήτες 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 τη νομοθεσία για την 
προστασία των ζώων. 
 
 (β) 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. Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται σε αυτοτελή ενότητα 
αφιερωμένη στα ζώα. Εξασφαλίζεται η υλοποίηση μίας (1) τουλάχιστον φιλοζωικής 
εκπαιδευτικής δράσης ετησίως για κάθε σχολική τάξη της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στο θέμα αυτό αξιοποιούνται ιδίως, η τεχνογνωσία και η 
επιστημονική συνδρομή της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 39. 
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Άρθρο 32 - Εκπαίδευση Σωμάτων Ασφαλείας 

 Στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Αστυφυλάκων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
περιλαμβάνεται εκπαίδευση, σχετικά με την προστασία της ευζωίας των ζώων 
συντροφιάς. 
 

Άρθρο 33 - Συμπληρωματικές διατάξεις  προστασίας των ζώων 

 1. Με γνώμονα το συμφέρον του ζώου, ο αρμόδιος εισαγγελέας αφαιρεί προσωρινά 
ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη 
των περ. ε’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 24 και το ζώο παραδίδεται 
σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Ο εισαγγελέας μπορεί να απαγορεύσει την 
απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη. Ειδικώς για την περ. β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 24, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο παραβάτης υποχρεούται να αναλάβει το 
κόστος που συνδέεται με την αποκατάσταση της υγείας του ζώου, την κτηνιατρική 
φροντίδα και τη διαβίωσή του, όπως προκύπτει από παραστατικά και βεβαιώνεται 
από τον οικείο δήμο. Προσωρινή αφαίρεση ζώου συντροφιάς μπορούν να 
αποφασίσουν σε εξαιρετικές καταστάσεις και τα όργανα ελέγχου και βεβαίωσης 
παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3. 
 
 2. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων διατάξεων, ο αρμόδιος εισαγγελέας, όταν 
επιλαμβάνεται δημοσιεύματος ή καταγγελίας, μπορεί, με επιτόπια αυτοψία και 
συνδρομή κτηνιάτρου της οικείας περιφέρειας, να διαπιστώσει τις συνθήκες που 
επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ενδιαίτημα ή 
εκτροφείο. Αν οι συνθήκες αυτές δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα, καθώς και με 
τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ανωτέρω δομών, δύναται με 
προσωρινή διάταξη του, να καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο υπεύθυνος 
λειτουργίας του καταφυγίου, ενδιαιτήματος ή εκτροφείου και το χρονικό διάστημα 
εντός του οποίου οφείλει να συμμορφωθεί. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 34 - Ποινικές κυρώσεις 

 1. Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος τιμωρείται 
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες 
εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) 
έως πενήντα (50) ευρώ. 
 
 2. Οι παραβάτες της περ. ε’ και του πρώτου εδαφίου της περ. ζ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 9, των περ. γ’ και δ’ της παρ. 10 του άρθρου 8, της παρ. 4 του άρθρου 22, 
καθώς και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 24 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) 
ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα 
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(50) ευρώ. Οι παραβάτες της παρ. 5 του άρθρου 23 και της περ. β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 24 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 του άρθρου 23, πλην της παρ. 5, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 
δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, 
το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) ευρώ. 
 
 4. Οι παραβάτες της παρ. 5 του άρθρου 9, καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε ζώου 
συντροφιάς τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή μέχρι 
τριακόσιες (300) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα 
(10) έως είκοσι (20) ευρώ. Η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες 
εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) 
έως πενήντα (50) ευρώ. 
 
 5. Οι παραβάτες των άρθρων 3, 4, 7, 9, 10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α’ 31) 
τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 2. 
 
 6. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης που 
συντάσσεται από αρμόδια αρχή διαβιβάζεται εντός δέκα (10) ημερών στον αρμόδιο 
δήμο για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. 
 
 7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος νόμου, μπορεί να παρίσταται 
αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και είναι 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, 
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 (ν. 
4620/2019, Α’ 96). 
 

Άρθρο 35 - Διοικητικές κυρώσεις 

 
 1. Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ως εξής: 
 
 [ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 
ΝΟΜΟΣ] 
 
 2. Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων στα διοικητικά όρια των 
οποίων διαπιστώνεται η παράβαση. 
 
 3. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης τα πρόστιμα διπλασιάζονται κάθε 
φορά. Από τους παραβάτες των άρθρων 8, 22 και 23 αφαιρείται και η άδεια 
λειτουργίας για διάστημα από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Αρμόδια όργανα 
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βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 3. 
 
 4. Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται υποχρεωτικώς: (α) η 
αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, σύμφωνα με την παρ. 5, (β) η 
παράβαση και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται αυτή και (γ) το ύψος του 
προστίμου. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης κοινοποιείται στον παραβάτη και 
αντίγραφό της αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 6, αρχή. 
 
 5. Αντιρρήσεις κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης υποβάλλονται ενώπιον 
του προϊσταμένου της αρχής το όργανο της οποίας τη βεβαίωσε, εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να 
είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και 
στοιχεία. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή της παρ. 6. 
 
 6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επιβάλλεται το 
πρόστιμο αμελλητί, με απόφαση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του 
δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 
προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο σύνολό του από την ταμειακή υπηρεσία 
του δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(ν.δ. 356/1974, Α’ 90). 
 
 7. Ειδικά για την παράβαση των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 9 περί 
παράλειψης στείρωσης ή αποστολής γενετικού υλικού του ζώου και μη εμπρόθεσμης 
σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς, η απόφαση επιβολής του προστίμου 
εκδίδεται από τον αρμόδιο δήμο, βεβαιώνεται από την ταμειακή υπηρεσία και 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 
 
 8. Σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παράβασης, η 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. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου εγγράφονται με τρόπο διακριτό 
σε ειδικό λογαριασμό (ΑΛΕ) στον προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται 
αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων, την 
ίδρυση νέων και την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή 
του παρόντος νόμου. 
 
 10. Οι παρ. 2 έως 9 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαπίστωσης, στο πλαίσιο 
τελωνειακού ελέγχου, των παραβάσεων της περ. γ’ της παρ. 10 ή της παρ. 15 του 
άρθρου 8, ή της παρ. 6 του άρθρου 17. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πρόστιμα της παρ. 
1 επιβάλλονται και εισπράττονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον ν. 2960/2001 (Α’ 265). 
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Άρθρο 36 - Μητρώο Παραβατών 

 
Στο Μητρώο παραβατών της παρ. 24 του άρθρου 2 καταγράφονται όσοι έχουν 
καταδικαστεί τελεσίδικα για παράβαση του πρώτου εδαφίου της περ. ζ’ της παρ. 1 
του άρθρου 9, των περ. γ’ και δ’ της παρ. 10 του άρθρου 8, της παρ. 4 του άρθρου 22, 
της παρ. 5 του άρθρου 23 και των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 24. Οι 
εγγεγραμμένοι στο εν λόγω Μητρώο δεν γίνονται αποδεκτοί στο ΕΜΖΣ ως ιδιοκτήτες 
ή ανάδοχοι ζώων συντροφιάς ή υπεύθυνοι νομικού προσώπου, ούτε επιτρέπεται να 
έχουν εθελοντική ή μη θέση από την οποία μπορούν να επηρεάσουν την ευζωία ενός 
ζώου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εργασίας σε καταφύγιο, ζωολογικό κήπο 
ή κτηνοτροφική μονάδα, για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την τελεσίδικη 
ποινική καταδίκη, εκτός αν η επιβληθείσα ποινή έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Σε 
περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, η εγγραφή διαγράφεται. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΑΦΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 

 Άρθρο 37 - Περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων 

 
 1. Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, 
επαρχιακού και αστικού δικτύου έχουν υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς 
και τα πεζοδρόμια τα νεκρά ζώα και να μεριμνούν για την αποτέφρωση ή την 
υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας. Πριν από την αποτέφρωση ή την ταφή των ζώων ενημερώνεται ο οικείος 
δήμος ή ο συμβεβλημένος κτηνίατρος των εταιρειών λειτουργίας των εθνικών οδών, 
εάν υφίσταται, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν παραβάσεις του παρόντος. Σε 
περίπτωση δεσποζόμενου ζώου, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης αυτού. 
 
 2. Η διάθεση των νεκρών ζώων, όπως η αποτέφρωση και η υγειονομική ταφή, 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 
 
 3. Αποτεφρωτήρια και κοιμητήρια ζώων ιδρύονται και λειτουργούν από 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδέσμους αυτών, καθώς και από φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209). Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπορούν, επίσης, να συμβάλλονται με ιδιωτικά αποτεφρωτήρια και κοιμητήρια 
ζώων, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Άρθρο 38 - Αρμοδιότητα Συνηγόρου του Πολίτη 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αρμοδιότητα για τη διαμεσολάβηση σχετικά με τα 
δικαιώματα των ζώων και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. 
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Άρθρο 39 - Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επταμελής Ειδική Επιτροπή 
Παρακολούθησης με πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης. Η Επιτροπή 
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, που είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και έξι (6) 
ακόμη τακτικά μέλη ως εξής: 
 
 (α) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 
 
 (β) έναν (1) εκπρόσωπο φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών 
Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και έχουν πολυετή δράση και 
αναγνωρισμένη προσφορά, 
 
 (γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, 
 
 (δ) δύο (2) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και 
 
 (ε) τον προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
 2. Ειδικότερα όσον αφορά στους εκπροσώπους φιλοζωικών σωματείων ή 
φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκλέγονται με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία από το σύνολο των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν καταγραφεί στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών 
Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και η διοίκηση των οποίων 
έχει προκύψει βάσει νόμιμων αρχαιρεσιών. 
 
 3. Η Επιτροπή της παρ. 1 έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
 
 (α) Την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος. 
 
 (β) Την επιστημονική υποστήριξη των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή και τον 
έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, με 
την εκπόνηση μελετών και τη σύνταξη προτάσεων σε περιοδική βάση ή κατόπιν 
συγκεκριμένου αιτήματος. 
 
 (γ) Την εκπόνηση μελετών, αναφορών και εκθέσεων, καθώς και τη σύνταξη 
προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση του κατάλληλου 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών, 
πρωτοκόλλων και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, και την εν γένει εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων επίλυσης προβλημάτων στον τομέα της προστασίας των 
ζώων συντροφιάς. 
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 (δ) Την παροχή γνώμης προς τις αρμόδιες αρχές για μεμονωμένα ζητήματα που 
άπτονται της προστασίας ζώων συντροφιάς. 
 
 (ε) Την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών και κάθε άλλο αρμόδιο 
υπουργείο για την αξιολόγηση και βελτίωση του παρόντος. 
 

Άρθρο 40 - Υπεύθυνος για θέματα ζώων συντροφιάς -  Διαδικασία 

τροποποίησης του Οργανισμού  της Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων 

 
 1. Κάθε δήμος οφείλει να ορίζει υπάλληλο ή αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο 
υπεύθυνο για θέματα ζώων συντροφιάς, επιφορτισμένο να μεριμνά για την εύρυθμη 
υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων. 
 
 2. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) και ειδικά για τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα, η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή κατόπιν 
εισήγησης της εκτελεστικής επιτροπής. Η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
παρέχεται εντός ενός (1) μηνός από όταν ζητηθεί, άλλως τεκμαίρεται η σύμφωνη 
γνώμη του. 
 

 Άρθρο 41 - Βασικοί Δείκτες Απόδοσης 

 
 1. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως αρμόδια αρχή 
για την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης 
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους, δύναται να προσδιορίζει 
Βασικούς Δείκτες Απόδοσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων κάθε δήμου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 39. 
 
 2. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης, οι οποίοι ορίζονται το αργότερο δύο (2) μήνες πριν 
την έναρξη κάθε έτους, περιλαμβάνουν απόλυτους στόχους, καθώς και συγκριτικά 
στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κάθε χρόνο οι δήμοι οφείλουν να 
δημοσιοποιούν ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματά τους όσον αφορά στους 
Βασικούς Δείκτες Απόδοσης. 
 

Άρθρο 42 - Αξιολόγηση εφαρμογής 

 
Κατά το πέμπτο έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαμβάνει χώρα συνολική 
αξιολόγηση του παρόντος με σκοπό τη βελτίωση επιμέρους διατάξεων ή τη συνολική 
αναθεώρηση του πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Η διαδικασία της 
αξιολόγησης εκκινεί με πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 39 και 
ακολουθεί εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 43 – Λοιπές ρυθμίσεις - Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και 

φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Τροποποίηση παρ. 1Α 

άρθρου 202 του ν. 3463/2006 

 
 Στην παρ. 1Α του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), ως προς τη δυνατότητα 
παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
προστίθεται περ. vii, ως εξής: 
 
 «vii. Σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο 
Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς 
(ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη 
προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού 
προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και 
η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας 
νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω 
σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία 
περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.». 
 

 Άρθρο 44 - Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας  εκπαιδευτών σκύλων 

 
Η επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτών σκύλων, πλην των εκπαιδευτών σκύλων 
εργασίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πιστοποιείται από 
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, σύμφωνα με τον ν. 4763/2020 (Α’ 254). 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’ 

Άρθρο 45 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας του ΕΜΖΣ και των Υπομητρώων του, 
περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας των Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε Υπομητρώου και τα πεδία που 
περιλαμβάνει αυτό, τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης και 
χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους πιστοποιημένους χρήστες και σε όσους 
αποκτούν πρόσβαση στο ΕΜΖΣ, τα θέματα μεταφοράς των δεδομένων από το 
υπάρχον Μητρώο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
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 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων των 
κτηνιατρείων που διατίθενται για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της 
σήμανσης και της καταγραφής αδέσποτων ζώων από εθελοντές κτηνιάτρους, η 
διαδικασία και χρονική διάρκεια διάθεσής τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
 3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε δήμου μπορούν να εξειδικεύονται 
οι κατηγορίες ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων της παρ. 13 του άρθρου 4 και να 
ορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια για τη δωρεάν σήμανση, καταγραφή στο 
ΕΜΖΣ, στείρωση και εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς (γατών και σκύλων). Επίσης, 
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να αυξάνονται τα ποσά της περ. ζ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 ή να μειώνονται ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πρώτου 
εδαφίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται επιπλέον ποσό για τα έξοδα 
φιλοξενίας και διατροφής που πρέπει να καταβάλει ανά μήνα φιλοξενίας ο 
ιδιοκτήτης που παραδίδει το ζώο του στον δήμο. 
 
 4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσδιορίζονται 
τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά 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. 
 
 5. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου, ύστερα από γνώμη της 
πενταμελούς Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 10, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 
προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή 
όπου αυτά επαναφέρονται και οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η επαναφορά τους. 
 
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται 
εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι πόροι, η 
διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος χρηματοδότησης των δήμων, των διαδημοτικών 
συνεργασιών και των συνδέσμων δήμων για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
 7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ετησίως, καθορίζεται το 
ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε δήμος για την υλοποίηση δράσεων 
του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των επιδόσεων κάθε δήμου ως 
προς την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού του προγράμματος. Σε 
περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος είναι δυνατόν 
να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της 
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 39, παρακράτηση μέρους του ποσού των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που δικαιούται ο δήμος, η οποία μπορεί να ανέλθει σε ποσό 
που αντιστοιχεί σε έως δύο (2) μήνες σε ετήσια βάση. 
 
 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της εφάπαξ 
επιχορήγησης που λαμβάνει το ΙΙΒΕΑΑ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
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 9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ, καθορίζονται λεπτομέρειες για την αποστολή 
δείγματος γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ από ιδιοκτήτη 
σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ηλεκτρονικού 
παραβόλου της παρ. 2 του άρθρου 14 και να διευρύνονται οι κατηγορίες ιδιοκτητών 
ζώων συντροφιάς που υποχρεούνται να αποστείλουν δείγμα γενετικού υλικού του 
ζώου τους στο ΕΦΑΓΥΖΣ. 
 
 10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται οι 
προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι κατασκευές μεταφοράς ζώων εργασίας, 
όπως τρέιλερ ή κλουβιά επί ή εντός του αμαξώματος οχημάτων. 
 
 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την 
υποστήριξη της ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 25, καθώς και οι όροι και η 
διαδικασία για την πρόσβαση σε αυτήν των αρμόδιων αρχών του άρθρου 3. 
 
 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονομικοί κανόνες και οι εν γένει όροι για 
την αποτροπή του κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νοσημάτων. 
 
 13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα 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, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασής τους. Οι κυρώσεις δύνανται να συνίστανται σε πρόστιμο 
ύψους από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή/και προσωρινή 
διακοπή λειτουργίας των καταφυγίων έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, 
δύναται να επιβληθεί και οριστική διακοπή λειτουργίας του καταφυγίου. 
 
 14. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι κανόνες και το ωράριο 
λειτουργίας των περιφραγμένων πάρκων σκύλων εντός της εδαφικής περιφέρειας 
κάθε δήμου, ο διαχωρισμός μικρόσωμων και μεγαλόσωμων σκύλων για την είσοδο 
στα πάρκα, ο μέγιστος αριθμός σκύλων ανά συνοδό και κάθε άλλο σχετικό θέμα για 
την ομαλή λειτουργία των περιφραγμένων πάρκων σκύλων. 
 
 15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό χώρων σε ελεγχόμενες 
κυνηγετικές περιοχές, στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι 
αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων, πέραν των περιοχών που καθορίζονται με 
τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α’ 200). 
 
 16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων 
δύναται να καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο των προγραμμάτων του άρθρου 
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31, καθώς και ο τρόπος, τα κριτήρια, η διαδικασία και το ύψος της χρηματοδότησής 
τους. 
 
 17. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που 
αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρμογής 
των προστίμων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
 18. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 39, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της 
λειτουργίας της και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
 19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκλογή του εκπροσώπου των 
φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων στη επιτροπή του άρθρου 39. 

 

Άρθρο 46 - Μεταβατικές διατάξεις 

 
 1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
παραδίδει σε αυτό την υπάρχουσα «διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση» που 
περιλαμβάνει τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων 
συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της 
τήρησης της «διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης» μέχρι την ημερομηνία παράδοσής 
της στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η μεταφορά αυτή δεν αναστέλλει τις 
υποχρεώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την 
πρόσβασή του στο ΕΜΖΣ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι τη μεταφορά της 
βάσης, αυτή συνεχίζει να λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
 
 2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, η σήμανση και η καταγραφή των σκύλων 
και γατών εξακολουθεί να διενεργείται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όσοι ιδιοκτήτες σκύλων και γατών 
έχουν ήδη σημάνει ή πρόκειται να σημάνουν τα ζώα συντροφιάς τους στην 
υπάρχουσα βάση, μπορούν, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη 
λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους με βάση το άρθρο 4. Στο 
ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν και διαγραφές ήδη καταχωρημένων 
εγγραφών από τους ιδιοκτήτες ζώων, εφόσον πλέον αυτά δεν είναι στην ιδιοκτησία 
τους ή δεν βρίσκονται στη ζωή. 
 
 3. Οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων και γατών οφείλουν, εντός 
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να εγγραφούν στο 
ΥποΜητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων. 
 
 4. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι οφείλουν να 
προβούν στην αναγκαία για την οργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος 
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διαχείρισης αδέσποτων ζώων τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 
3584/2007, Α’ 143). 
 
 5. Ως πρώτο έτος εφαρμογής των Βασικών Δεικτών Απόδοσης του άρθρου 41 
ορίζεται το έτος 2023, η δε δημοσιοποίησή τους από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31.10.2022. 
 
 6. Λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος καταφύγια υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.3.2022. 
Αποφάσεις σφράγισης καταφυγίων αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, 
εκτός αν διαπιστωθεί από έκθεση των αρμοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των 
φιλοξενούμενων ζώων. Καταφύγια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 
28 και 29 έως τις 30.9.2023. 
 

Άρθρο 47 - Τελικές και καταργούμενες διατάξεις 

 
 1. Οι διατάξεις του παρόντος 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 Έκτου Βιβλίου του ν.δ. 
86/1969 (Α’ 7) και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή 
αυτού. 
 
 2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά στον Κυνολογικό Όμιλο 
Ελλάδας, νοείται και οποιοδήποτε άλλο σωματείο, μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος, αποκτά την ιδιότητα μέλους της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας 
(Federation Cynologique Internationale). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
διαπιστώνεται η εγγραφή του σωματείου αυτού στη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία. 
 
 3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά στον Ελληνικό Όμιλο Γάτας, 
νοείται και οποιοδήποτε άλλο σωματείο, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, αποκτά 
την ιδιότητα μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γατών (Federation Internationale 
Feline). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, διαπιστώνεται η εγγραφή του 
σωματείου αυτού στη Διεθνή Ομοσπονδία Γατών. 
 
 4. Οι περιορισμοί μετακινήσεων των ζώων συντροφιάς του παρόντος δεν 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 2729 του ν. 4662/2020 (Α’ 27). 

 
29 Ν 4662/2020 Εθν.Μηχανισμός Διαχ/σης Κρίσεων-Αντιμετώπισης 
Κινδύνων,Γεν.Γραμμ.Πολιτ.Προστασίας,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ κλπ   

  27 
 Άρθρο 27 
 Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών 
 1. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή (ολική ή μερική) αποτελεί 
προληπτικό μέτρο πολιτικής προστασίας και οργανώνεται για την προστασία της ζωής και της υγείας 
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 5. Ειδικά κατά την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4662/2020, σε περίπτωση μη 
απομάκρυνσης των ζώων (συντροφιάς ή παραγωγικών) από περιφραγμένο χώρο, 
εφόσον ο ιδιοκτήτης αυτών αποδεδειγμένα είχε τη δυνατότητα να τα απομακρύνει, 
εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος. 
 
 6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 
 
 (α) Το άρθρο 12 του π.δ. 44/2011 (Α’ 110). 
 
 (β) Τα άρθρα 1 έως 23 του ν. 4039/2012 (Α’ 15). 
 
 (γ) Η παρ. 2 του άρθρου 4 και τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1197/1981 (Α’ 24). 
 
 (δ) Η παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4384/2016 (Α’ 78). 
 
 (ε) Το άρθρο 19 του ν. 4674/2020 (Α’ 53). 
 
 (στ) Η υπ’ αρ. 280262/3.12.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας (Β’ 1874). 
 
 (ζ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος. 
 

Άρθρο 72 -  Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 
  

 
των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι, απειλείται από εξελισσόμενη ή 
επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος λόγω της παραμονής των πολιτών σε αυτή είναι σοβαρός. 
 
 2. Η απόφαση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λαμβάνεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 29 και σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, εγκυκλίους και 
κανονιστικές πράξεις της διοίκησης αναφορικά με αυτή και το οποίο παραμένει σε ισχύ και μετά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τυχόν ειδικότερα ζητήματα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
ανωτέρω, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των εκάστοτε 
συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 
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Βασική νομολογία  30 
 

 

  

 
30 Βλ ειδικά τη βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου του Μίσσιγκαν για τη νομολογία 
https://www.animallaw.info/cases/species/dogs  
επίσης τη βάση δεδομένων του Animal Law Resource Center  http://www.animallaw.com/case-
law.cfm  
Δείτε και την πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του Hight Court του Δελχί που αναφέρεται στο δικαίωμα 
ευζωίας των αδέσποτων σκύλων  στην υπόθεση Dr. Maya D Chablani v. Radha Mittal) σε 
https://www.indialegallive.com/constitutional-law-news/courts-news/street-dogs-delhi-high-courts-
landmark-verdict-on-feeding-taking-care-of-strays-read-order/ 
Βλ. επίσης https://famous-trials.com/animalrights/  
Ως προς τα γενικά δημοσιεύματα αντί πολλών Gradually, nervously, courts are granting rights to 

animals https://www.economist.com/international/2018/12/22/gradually-nervously-courts-are-

granting-rights-to-animals 

  

https://www.animallaw.info/cases/species/dogs
http://www.animallaw.com/case-law.cfm
http://www.animallaw.com/case-law.cfm
https://www.indialegallive.com/constitutional-law-news/courts-news/street-dogs-delhi-high-courts-landmark-verdict-on-feeding-taking-care-of-strays-read-order/
https://www.indialegallive.com/constitutional-law-news/courts-news/street-dogs-delhi-high-courts-landmark-verdict-on-feeding-taking-care-of-strays-read-order/
https://famous-trials.com/animalrights/
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Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 
2015 στην υπόθεση C-301/14, PfotenhilfeUngarn e.V. κατά 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 
 

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, 
που υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) με απόφαση της 9ης Απριλίου 
2014, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 24 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της δίκης 
παρισταμένου του: 

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τέταρτο τμήμα), 

συγκείμενο από τους L. Bay Larsen, πρόεδρο του τρίτου τμήματος, προεδρεύοντα του 
τέταρτου τμήματος, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal (εισηγήτρια) και K. Jürimäe, 
δικαστές, 

γενική εισαγγελέας: E. Sharpston 

γραμματέας: L. Carrasco Marco, υπάλληλος διοικήσεως, 

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ’ ακροατηρίου 
συζητήσεως της 3ης Ιουνίου 2015, 

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν: 

–        το Pfotenhilfe-Ungarn e.V., εκπροσωπούμενο από τον Κ. Λεονταράκη, 
Rechtsanwalt, 

–        το Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein, εκπροσωπούμενο από τον W. Ewer, Rechtsanwalt, 

–        η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την G. Palmieri, επικουρούμενη 
από τον F. Urbani Neri, avvocato dello Stato, 

–        η Αυστριακή Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον G. Eberhard, 

–        η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από την B. Eggers και τον 
H. Kranenborg, 

αφού άκουσε τη γενική εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις της κατά την επ’ 
ακροατηρίου συζήτηση της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, 

εκδίδει την ακόλουθη 
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Απόφαση 

1        Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 1, 
παράγραφος 5, του κανονισμού (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) 1255/97 (ΕΕ 2005, L 3, σ. 1), καθώς και του 
άρθρου 12 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, 
σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται 
στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με 
προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224, σ. 29), όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 
1992 (ΕΕ L 268, σ. 75, στο εξής: οδηγία 90/425). 

2        Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του 
Pfotenhilfe-Ungarn e.V. (στο εξής: Pfotenhilfe-Ungarn), φιλοζωικού σωματείου, 
και του Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein (Υπουργείου για τη Μετάβαση σε νέες 
πηγές ενέργειας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικών Εκτάσεων του 
ομόσπονδου κράτους Schleswig Holstein, στο εξής: Yπουργείο) σχετικά με την 
απόφαση αυτού περί υπαγωγής του Pfotenhilfe-Ungarn στις υποχρεώσεις 
δηλώσεως και καταχωρίσεως που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
σχετικά με την υγεία των ζώων, κατόπιν μιας διασυνοριακής μεταφοράς 
σκύλων την οποία διενήργησε το εν λόγω σωματείο. 

 Το νομικό πλαίσιο 

 Το δίκαιο της Ένωσης 

 Ο κανονισμός 1/2005 

3        Οι αιτιολογικές σκέψεις 2, 12 και 21 του κανονισμού 1/2005 έχουν ως εξής: 

«(2)      Βάσει της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ [του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 
1991, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 90/425 και 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ L 340, σ. 17), όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 806/2003, της 14ης Απριλίου 2003 
(ΕΕ L 122, σ. 1, στο εξής: οδηγία 91/628)], το Συμβούλιο θέσπισε κανόνες 
στον τομέα της μεταφοράς των ζώων προκειμένου να καταργήσει τα 
τεχνικά εμπόδια για το εμπόριο ζώντων ζώων και να επιτρέψει την 
εύρυθμη λειτουργία των οργανώσεων αγοράς, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για τα εν λόγω ζώα. 

[...] 

(12)      Η μεταφορά για εμπορικούς σκοπούς δεν περιορίζεται στις μεταφορές 
που συνεπάγονται άμεση ανταλλαγή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών. Η 
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μεταφορά για εμπορικούς σκοπούς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 
μεταφορές που παράγουν ή αποσκοπούν στην άμεση ή έμμεση 
παραγωγή κέρδους. 

[...] 

(21)      Τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο γ) της 
οδηγίας 90/426/ΕΟΚ [του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με 
τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των 
ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ 
L 224, σ. 42), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/68/ΕΚ (ΕΕ L 139, 
σ. 320)], μεταφέρονται συχνά για μη εμπορικούς λόγους και οι 
μεταφορές αυτές πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού. Έχοντας υπόψη τη φύση των εν λόγω 
μεταφορών, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από 
ορισμένες διατάξεις όταν τα εγγεγραμμένα ιπποειδή μεταφέρονται για 
διαγωνισμούς, αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις ή εκτροφή. [...]» 

4        Το άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 5, του κανονισμού αυτού ορίζει τα εξής: 

«1.      Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών 
ζώων η οποία πραγματοποιείται εντός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των ειδικών ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους στις αποστολές που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό 
έδαφος της Κοινότητας. 

[...] 

5.      Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά ζώων η οποία δεν 
έχει σχέση με οικονομική δραστηριότητα [...].» 

5        Το άρθρο 33 του εν λόγω κανονισμού έχει ως εξής: 

«Η οδηγία [91/628] [...] [καταργείται] από τις 5 Ιανουαρίου 2007. Κάθε 
αναφορά στην καταργούμενη οδηγία [...] θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα 
κανονισμό.» 

 Η οδηγία 90/425 

6        Η δεύτερη έως πέμπτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 90/425 έχουν ως εξής: 

«[εκτιμώντας] ότι η αρμονική λειτουργία των κοινών οργανώσεων αγοράς για 
τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, απαιτεί την εξάλειψη των 
εμποδίων κτηνιατρικής και ζωοτεχικής φύσης όσον αφορά την ανάπτυξη των 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών των εν λόγω ζώων και προϊόντων· ότι, για το 
σκοπό αυτό, η ελεύθερη κυκλοφορία [των ζώων και] των γεωργικών προϊόντων 
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των κοινών οργανώσεων αγοράς και πρέπει να 
επιτρέπει την ορθολογική ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής καθώς και την 
άριστη χρησιμοποίηση των μέσων παραγωγής· 
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ότι, στον κτηνιατρικό τομέα, τα σύνορα χρησιμοποιούνται τώρα για τη 
διενέργεια ελέγχων που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν την προστασία της 
δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων· 

ότι ο τελικός στόχος αποσκοπεί να περιορίσει τους κτηνιατρικούς ελέγχους 
στον τόπο αποστολής· ότι η πραγματοποίηση του στόχου αυτού συνεπάγεται 
την εναρμόνιση των κυριοτέρων απαιτήσεων όσον αφορά την προστασία της 
υγείας των ζώων· 

ότι, με την προοπτική της πραγματοποίησης της εσωτερικής αγοράς και μέχρις 
ότου πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στον τόπο αποστολής και να 
διοργανωθούν οι έλεγχοι που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στον τόπο 
προορισμού· ότι η λύση αυτή συνεπάγεται, ενδεχομένως, την κατάργηση των 
κτηνιατρικών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητας και ότι, στα 
πλαίσια αυτά, δικαιολογείται η διατήρηση ενός υγειονομικού πιστοποιητικού 
και ενός εγγράφου αναγνώρισης που προβλέπονται από τους κοινοτικούς 
κανόνες· 

[...]». 

7        Το άρθρο 1 της οδηγίας 90/425 ορίζει τα ακόλουθα: 

«Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι κτηνιατρικοί έλεγχοι που πρέπει να 
γίνονται επί των ζώντων ζώων και των προϊόντων που καλύπτονται από τις 
οδηγίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Α ή επί αυτών που αναφέρονται 
στο άρθρο 21, πρώτο εδάφιο, και τα οποία προορίζονται για το εμπόριο, να μην 
διενεργούνται πλέον, με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στα σύνορα, αλλά να 
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

[...] 

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους κτηνιατρικούς ελέγχους όσον 
αφορά τις μετακινήσεις μεταξύ των κρατών μελών των ζώων συνοδείας, που 
δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και συνοδεύονται από φυσικό πρόσωπο το 
οποίο είναι υπεύθυνο για τα ζώα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.» 

8        Το άρθρο 2, σημείο 3, της οδηγίας αυτής προβλέπει τα ακόλουθα: 

«Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

[...] 

3)      Εμπόριο: συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 
9 παράγραφος 2 της Συνθήκης [ΕΟΚ]· 

[...]». 

9        Το άρθρο 12 της ως άνω οδηγίας προβλέπει τα εξής: 
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«Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε όλες οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 
ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων ή/και προϊόντων αναφερομένων στο άρθρο 1: 

α)      να υποχρεούνται, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας αρχής, να 
εγγράφονται προηγουμένως σε επίσημο μητρώο· 

β)      να τηρούν μητρώο στο οποίο αναφέρονται οι παραδόσεις και, για τους 
παραλήπτες που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β), 
σημείο iii), ο τελικός προορισμός των ζώων ή των προϊόντων. 

Το μητρώο αυτό πρέπει να τηρείται για περίοδο οριζόμενη από την αρμόδια 
εθνική αρχή για να επιδεικνύεται, κατόπιν αιτήσεώς της, στην αρμόδια αρχή.» 

10      Στο παράρτημα A της οδηγίας 90/425 απαριθμούνται, μεταξύ άλλων, οι 
οδηγίες που προβλέπουν κτηνιατρικούς ελέγχους που θα πρέπει να 
διεξάγονται επί ζώντων ζώων και που θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας αυτής. Μεταξύ των μνημονευομένων νομοθετημάτων 
συγκαταλέγεται η οδηγία 91/628. 

 Ο κανονισμός (ΕΚ) 998/2003 

11      Ο κανονισμός (ΕΚ) 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 (ΕΕ L 146, σ. 1), καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 576/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά 
με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (ΕΕ L 178, σ. 1). 
Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου χρόνου των πραγματικών 
περιστατικών που σχετίζονται με τη διαφορά της κύριας δίκης, ο κανονισμός 
998/2003 είναι εφαρμοστέος επί των εν λόγω πραγματικών περιστατικών. Το 
άρθρο 1 του κανονισμού αυτού όριζε τα ακόλουθα: 

«Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους (υγεία των ζώων) 
που πρέπει να πληρούν οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς, καθώς και τους κανόνες περί ελέγχου αυτών των 
μετακινήσεων.» 

12      Το άρθρο 2, πρώτο εδάφιο, του εν λόγω κανονισμού προέβλεπε τα εξής: 

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μετακινήσεις, μεταξύ κρατών μελών ή 
με προέλευση τρίτες χώρες, ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι.» 

13      Το άρθρο 3, στοιχείο αʹ, του ίδιου κανονισμού όριζε τα ακόλουθα: 

«Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 
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α)      “ζώα συντροφιάς”: τα ζώα των ειδών που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο του Παραρτήματος I, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη 
τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι' αυτά για 
λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της μετακίνησής τους, και τα 
οποία δεν προορίζονται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη· 

[...]». 

14      Μεταξύ των μνημονευομένων στο παράρτημα I του κανονισμού 998/2003 
ειδών ζώων συγκαταλέγονταν, στο μέρος A, οι σκύλοι. 

 Το γερμανικό δίκαιο 

15      Το άρθρο 4 του κανονισμού προστασίας από επιζωοτίες στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς (Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, στο εξής: 
κανονισμός προστασίας από επιζωοτίες), που αποσκοπεί στη μεταφορά στην 
εσωτερική έννομη τάξη, μεταξύ άλλων, του άρθρου 12, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 
90/425, έχει ως εξής: 

«Όποιος σκοπεύει για εμπορικούς σκοπούς 

1.      να εισαγάγει, σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, ζώα ή εμπορεύματα που 
περιγράφονται στο παράρτημα 1 ή 

2.      να μεταφέρει στο πλαίσιο ενδοκοινοτικής μεταφοράς ή εισαγωγής 
κατοικίδια ονυχοφόρα ζώα, οφείλει να το δηλώσει στις αρμόδιες αρχές 
πριν την έναρξη της σχετικής δραστηριότητας. Η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για επιχειρήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση κατά το άρθρο 
15, παράγραφος 1 ή παράγραφος 3, ή το άρθρο 14 του κανονισμού περί 
επιδημιών που προσβάλλουν τους ιχθύες (Fischseuchen-Verordnung) και 
για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί ή έχουν λάβει έγκριση σε 
άλλο κράτος μέλος για τη διενέργεια μιας δραστηριότητας κατά την 
έννοια της πρώτης περιόδου της παρούσας διατάξεως. Οι αρμόδιες αρχές 
εγγράφουν τις δηλωθείσες επιχειρήσεις σε μητρώο εκδίδοντας σχετικό 
αριθμό καταχωρίσεως στο μητρώο.» 

 Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα 

16      Το Pfotenhilfe-Ungarn αποτελεί καταχωρισμένο σωματείο το οποίο έχει 
αναγνωρισθεί ως κοινωφελές, κατά την έννοια του εθνικού φορολογικού 
δικαίου, και του οποίου ο σκοπός συνίσταται τόσο στην προώθηση της 
ζωοφιλίας όσο και στην ενεργό προστασία των ζώων. Το εν λόγω σωματείο 
προτείνει, μεταξύ άλλων, μέσω της ιστοσελίδας του στο Διαδίκτυο, τη διάθεση 
σε τρίτους αδέσποτων σκύλων που έχουν περισυλλεγεί, στη συντριπτική 
πλειονότητά τους, από φιλοζωικά σωματεία στην Ουγγαρία. Όταν ένα άτομο 
επιθυμεί να αναλάβει τη φροντίδα ενός σκύλου, το Pfotenhilfe-Ungarn 
συνάπτει με το άτομο αυτό μια «σύμβαση προστασίας» δυνάμει της οποίας το 
εν λόγω άτομο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά για την καλή διαβίωση 
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του σκύλου και να καταβάλει ένα ποσό το οποίο ανέρχεται κατά κανόνα σε 270 
ευρώ. Άπαξ συναφθούν οι συμβάσεις, οι περί ων ο λόγος σκύλοι μεταφέρονται 
στη Γερμανία από μέλη του Pfotenhilfe-Ungarn, όπου παραδίδονται στα άτομα 
τα οποία δέχθηκαν να τους αναλάβουν. Ωστόσο, δεν λαμβάνει χώρα 
μεταβίβαση κυριότητας των περί ων ο λόγος σκύλων στα ως άνω άτομα, σε 
περίπτωση δε παραβιάσεως της «συμβάσεως προστασίας», το Pfotenhilfe-
Ungarn μπορεί να ασκήσει δικαίωμα υπαναχωρήσεως. Από το έτος 2007 έως 
το έτος 2012, το εν λόγω σωματείο διέθεσε περισσότερους από 2 000 σκύλους 
κατά τον ανωτέρω τρόπο. 

17      Στις 29 Δεκεμβρίου 2009, το Pfotenhilfe-Ungarn διενήργησε μεταφορά 39 
σκύλων από την Ουγγαρία στη Γερμανία. Εφόσον υφίσταντο αμφιβολίες ως 
προς την κατάσταση της υγείας και του ιστορικού των εμβολιασμών ενός από 
τους σκύλους εκείνης της μεταφοράς, το Υπουργείο απηύθυνε εντολή, μέσω 
εγκυκλίου, στις τοπικά αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές να προβούν σε έλεγχο 
όλων των ζώων που αποτελούσαν μέρος εκείνης της μεταφοράς. 

18      Συναφώς, το Υπουργείο εκτίμησε ότι το Pfotenhilfe-Ungarn δεν μπορούσε να 
επικαλείται τους προβλεπόμενους από τον κανονισμό 998/2003 υγειονομικούς 
όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς, για τον λόγο ότι η μεταφορά και η διάθεση ζώων, τις οποίες 
διοργανώνει το εν λόγω σωματείο, εμπίπτουν στο πλαίσιο μιας οικονομικής 
δραστηριότητας. Συνεπώς, κατά την άποψη του Υπουργείου, είναι 
εφαρμοστέες οι διατάξεις του κανονισμού 1/2005, οπότε το Pfotenhilfe-Ungarn 
οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις δηλώσεως και καταχωρίσεως που 
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία σχετικά με την υγεία των ζώων, και 
ιδίως από το άρθρο 4 του κανονισμού προστασίας από επιζωοτίες. 

19      Η ασκηθείσα από το Pfotenhilfe-Ungarn προσφυγή, η οποία έβαλε κατά της ως 
άνω αποφάσεως του Υπουργείου, απορρίφθηκε από το Verwaltungsgericht 
(διοικητικό δικαστήριο). Το Oberverwaltungsgericht (ανώτατο διοικητικό 
δικαστήριο) απέρριψε την ασκηθείσα από το Pfotenhilfe-Ungarn έφεση κατά 
της εν λόγω αποφάσεως του Verwaltungsgericht. Κατά συνέπεια, το εν λόγω 
σωματείο άσκησε αναίρεση κατά της εν λόγω αποφάσεως του 
Oberverwaltungsgericht ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, ήτοι του 
Bundesverwaltungsgericht (ομοσπονδιακού διοικητικού δικαστηρίου). 

20      Το αιτούν δικαστήριο ζητεί, πρώτον, καθοδήγηση επί του κατά πόσον 
αποκλείεται η εφαρμογή του κανονισμού 1/2005 επί της ένδικης διαφοράς της 
οποίας έχει επιληφθεί, εφόσον, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 5, του εν λόγω 
κανονισμού, αυτός «δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά ζώων η οποία δεν έχει 
σχέση με οικονομική δραστηριότητα». Ειδικότερα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί 
καθοδήγηση επί του ζητήματος του περιεχομένου που πρέπει να προσδοθεί 
στην έννοια «οικονομική δραστηριότητα» που διαλαμβάνεται στην εν λόγω 
διάταξη και επί του κατά πόσον είναι κρίσιμη η ύπαρξη κέρδους ή σκοπού 
επιτεύξεως κέρδους συναφώς, υπό το πρίσμα, ιδίως, των αιτιολογικών 
σκέψεων 12 και 21 του εν λόγω κανονισμού. 
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21      Δεύτερον, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις 
σύμφωνα με τις οποίες ένα πρόσωπο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «επιχείρηση 
που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικό εμπόριο», υπό την έννοια του άρθρου 12 της 
οδηγίας 90/425 («Unternehmer» κατά τη γερμανική γλωσσική απόδοση της εν 
λόγω οδηγίας). Κατά το εν λόγω δικαστήριο, δεν χωρεί αμφιβολία περί του ότι 
το Pfotenhilfe-Ungarn πραγματοποιεί ενδοκοινοτικό εμπόριο, υπό την έννοια 
της ως άνω διατάξεως. Αντιθέτως, κατά το αιτούν δικαστήριο, δεν είναι βέβαιο 
αν το εν λόγω σωματείο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «επιχείρηση» 
(«Unternehmen» στη γερμανική), δεδομένου ότι η νομολογία του Δικαστηρίου 
απαιτεί σχετικώς την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. 

22      Υπό τις συνθήκες αυτές, το Bundesverwaltungsgericht (ομοσπονδιακό 
διοικητικό δικαστήριο) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία 
και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: 

«1)      Συντρέχει περίπτωση μεταφοράς ζώων η οποία δεν διενεργείται σε 
συνάρτηση με οικονομική δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 1, 
παράγραφος 5, του κανονισμού 1/2005, όταν η εν λόγω μεταφορά 
διενεργείται από φιλοζωικό σωματείο το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως 
κοινωφελές και του οποίου η δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση 
αδέσποτων σκύλων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος (“τέλος 
προστασίας” – “Schutzgebühr”) το οποίο (αντάλλαγμα) 

α)      υπολείπεται των δαπανών του σωματείου για το ζώο, τη μεταφορά 
και τη διάθεση ή τις καλύπτει οριακά· ή 

β)      υπερκαλύπτει τις ως άνω δαπάνες, ωστόσο το κέρδος αξιοποιείται 
για τη χρηματοδότηση δαπανών για τη διάθεση άλλων αδέσποτων 
ζώων ή δαπανών για αδέσποτα ζώα ή άλλων φιλοζωικών 
δραστηριοτήτων των οποίων η χρηματοδότηση ελλείπει; 

2)      Συντρέχει περίπτωση επιχειρήσεως που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικό 
εμπόριο κατά την έννοια του άρθρου 12 της οδηγίας 90/425, όταν 
φιλοζωικό σωματείο το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως κοινωφελές 
εισάγει αδέσποτους σκύλους στη Γερμανία και τους διαθέτει σε τρίτους 
έναντι ανταλλάγματος (“τέλος προστασίας” – “Schutzgebühr”), το οποίο 
(αντάλλαγμα) 

α)      υπολείπεται των δαπανών του σωματείου για το ζώο, τη μεταφορά 
και τη διάθεση ή τις καλύπτει οριακά· ή 

β)      υπερκαλύπτει τις ως άνω δαπάνες, ωστόσο το κέρδος αξιοποιείται 
για τη χρηματοδότηση δαπανών για τη διάθεση άλλων αδέσποτων 
ζώων ή δαπανών για αδέσποτα ζώα ή άλλων φιλοζωικών 
δραστηριοτήτων των οποίων η χρηματοδότηση ελλείπει;» 

 Επί των προδικαστικών ερωτημάτων 
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 Επί του πρώτου ερωτήματος 

23      Με το πρώτο ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί, κατ’ 
ουσίαν, αν η έννοια «οικονομική δραστηριότητα» του άρθρου 1, παράγραφος 
5, του κανονισμού 1/2005 πρέπει να ερμηνευθεί ως καλύπτουσα 
δραστηριότητα, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, σχετική με τη μεταφορά 
αδέσποτων σκύλων, από κράτος μέλος σε άλλο, την οποία διενεργεί ένα 
κοινωφελές σωματείο προκειμένου να εμπιστευθεί τους εν λόγω σκύλους στα 
άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους 
καταβολής ποσού καλύπτοντος, κατ’ αρχήν, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε 
σχετικώς το εν λόγω σωματείο. 

24      Συναφώς, πρέπει εκ προοιμίου να επισημανθεί ότι ο κανονισμός 1/2005 δεν 
αποσαφηνίζει το περιεχόμενο της έννοιας «οικονομική δραστηριότητα». 
Πάντως, ελλείψει ορισμού μιας τέτοιας έννοιας στο δίκαιο της Ένωσης, η εν 
λόγω έννοια πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα, ιδίως, του πλαισίου στο 
οποίο αυτή εντάσσεται και των σκοπών που επιδιώκει ο νομοθέτης της Ένωσης 
(βλ., υπό το πνεύμα αυτό, απόφαση Szatmári Malom, C-135/13, EU:C:2014:327, 
σκέψη 31 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

25      Όσον αφορά, πρώτον, το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η εν λόγω έννοια, 
πρέπει να επισημανθεί ότι, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 5, του κανονισμού 
1/2005, ο τελευταίος αυτός κανονισμός «δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά ζώων 
η οποία δεν έχει σχέση με οικονομική δραστηριότητα». Η διάταξη αυτή δεν 
διακρίνει μεταξύ οικονομικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη 
οικονομικού οφέλους και εκείνων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

26      Ωστόσο, στην αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού 1/2005 εκτίθεται ότι η 
μεταφορά για εμπορικούς σκοπούς δεν περιορίζεται στις μεταφορές που 
συνεπάγονται άμεση ανταλλαγή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών και ότι αυτή 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις μεταφορές που έχουν ως αποτέλεσμα ή 
επιδιώκουν την άμεση ή έμμεση αποκόμιση κέρδους. Εντούτοις, αντιθέτως 
προς ό,τι υποστηρίζει το Pfotenhilfe-Ungarn με τις γραπτές παρατηρήσεις του, 
από την ως άνω αιτιολογική σκέψη δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 
μια οικονομική δραστηριότητα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ως αποτέλεσμα ή 
να αποβλέπει στην αποκόμιση κέρδους. 

27      Συγκεκριμένα, από την αιτιολογική σκέψη 21 του εν λόγω κανονισμού 
απορρέει ότι δεν αποκλείεται ακόμη και μεταφορές που διενεργούνται για μη 
εμπορικούς σκοπούς να μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θεωρηθούν ως 
εμπίπτουσες στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας, κατά την έννοια 
του άρθρου 1, παράγραφος 5, του κανονισμού 1/2005. Όπως επισημαίνεται 
στην εν λόγω αιτιολογική σκέψη, τα εγγεγραμμένα ιπποειδή μεταφέρονται, 
πράγματι, συχνά για μη εμπορικούς λόγους, ιδίως προκειμένου αυτά να 
λάβουν μέρος σε ιπποδρομίες ή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι μεταφορές 
αυτές, καίτοι δεν είναι εμπορικής φύσεως, πρέπει, κατ’ αρχήν, να 
διενεργούνται τηρουμένων των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού. 
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28      Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται 
ευρύτερα το άρθρο 1, παράγραφος 5, του κανονισμού 1/2005. 

29      Ο κανονισμός αυτός έχει ως νομική βάση το άρθρο 37 ΕΚ (νυν άρθρο 43 ΣΛΕΕ) 
και εμπίπτει, ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής για την 
εσωτερική αγορά. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η εισαγωγή 
εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής πρέπει να θεωρούνται 
ως οικονομικές δραστηριότητες κατά την έννοια της Συνθήκης (βλ., υπό το 
πνεύμα αυτό, αποφάσεις Schindler, C-275/92, EU:C:1994:119, σκέψη 19· Meca-
Medina και Majcen κατά Επιτροπής, C-519/04 P, EU:C:2006:492, σκέψεις 22 και 
23, καθώς και Olympique Lyonnais, C-325/08, EU:C:2010:143, σκέψεις 27 και 
28). Ο αποφασιστικός παράγων που θα συνέτεινε ώστε να θεωρηθεί μια 
δραστηριότητα ως ενέχουσα οικονομικό χαρακτήρα έγκειται στο ότι η εν λόγω 
δραστηριότητα δεν πρέπει να ασκείται χωρίς αντιπαροχή (βλ., υπό το πνεύμα 
αυτό, απόφαση Jundt, C-281/06, EU:C:2007:816, σκέψη 32). 

30      Αντιθέτως, για να μπορεί μια δραστηριότητα να χαρακτηρισθεί ως οικονομική, 
δεν απαιτείται η δραστηριότητα αυτή να ασκείται με σκοπό την αποκόμιση 
κέρδους (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, αποφάσεις Smits και Peerbooms, C-157/99, 
EU:C:2001:404, σκέψεις 50 και 52, καθώς και Jundt, C-281/06, EU:C:2007:816, 
σκέψη 33). 

31      Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μια δραστηριότητα, όπως η επίμαχη στην κύρια 
δίκη, τακτικής μεταφοράς μεγάλου αριθμού σκύλων, την οποία ασκεί 
κοινωφελές σωματείο προκειμένου να παραδώσει τα ζώα αυτά σε ιδιώτες 
στους οποίους το εν λόγω σωματείο τα εμπιστεύεται βάσει συμβάσεως 
προβλέπουσας, μεταξύ άλλων, την καταβολή χρηματικού ποσού προς το εν 
λόγω σωματείο, έχει σχέση με οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια του 
άρθρου 1, παράγραφος 5, του κανονισμού 1/2005, έστω και αν το εν λόγω 
σωματείο ούτε αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους ούτε αποκομίζει κέρδος. 

32      Το ως άνω συμπέρασμα δεν κλονίζεται από το γεγονός ότι η πλήρης κυριότητα 
επί των σκύλων δεν μεταβιβάζεται στα άτομα στα οποία το ως άνω σωματείο 
τους εμπιστεύεται. Εν πάση περιπτώσει, δραστηριότητες όπως αυτές του 
Pfotenhilfe-Ungarn δύνανται να θεωρηθούν ως παροχή υπηρεσιών προς τα εν 
λόγω άτομα και, επομένως, ως «οικονομικές δραστηριότητες», κατά την έννοια 
του άρθρου 1, παράγραφος 5, του κανονισμού 1/2005. 

33      Δεύτερον, η ως άνω ερμηνεία επιρρωννύεται από τους σκοπούς που 
επιδιώκονται με τον κανονισμό 1/2005, ήτοι την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά τους, που είναι ο βασικός σκοπός του εν λόγω κανονισμού, καθώς 
και την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων για το εμπόριο ζώντων ζώων και την 
εύρυθμη λειτουργία των οργανώσεων αγοράς, στις οποίες αναφέρεται η 
αιτιολογική σκέψη 2 του εν λόγω κανονισμού (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, 
απόφαση Danske Svineproducenter, C-316/10, EU:C:2011:863, σκέψη 44). 
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34      Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω σκοπών, η έννοια της οικονομικής 
δραστηριότητας δεν μπορεί να ερμηνεύεται περιοριστικώς. Ενδεχόμενος 
περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 1/2005, ώστε να 
περιλάβει μόνον τις οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται με σκοπό την 
επίτευξη κέρδους, θα δυσχέραινε, όπως επισήμανε η γενική εισαγγελέας στο 
σημείο 53 των προτάσεών της, την επίτευξη του βασικού σκοπού του 
συγκεκριμένου κανονισμού, όπως αυτός υπομνήσθηκε στην προηγούμενη 
σκέψη της παρούσας αποφάσεως. 

35      Επομένως, η έννοια «οικονομική δραστηριότητα» του άρθρου 1, παράγραφος 
5, του κανονισμού 1/2005 πρέπει να ερμηνευθεί ως καλύπτουσα 
δραστηριότητα, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, σχετική με τη μεταφορά 
αδέσποτων σκύλων, από κράτος μέλος σε άλλο, την οποία διενεργεί 
κοινωφελές σωματείο προκειμένου να εμπιστευθεί τους εν λόγω σκύλους στα 
άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους 
καταβολής ενός ποσού καλύπτοντος, κατ’ αρχήν, τα έξοδα στα οποία 
υποβλήθηκε σχετικώς το εν λόγω σωματείο. 

 Επί του δεύτερου ερωτήματος 

36      Με το δεύτερο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί αν η 
έννοια «επιχείρηση που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικό εμπόριο» του άρθρου 
12 της οδηγίας 90/425 πρέπει να ερμηνευθεί ως περιλαμβάνουσα, μεταξύ 
άλλων, κοινωφελές σωματείο το οποίο μεταφέρει αδέσποτους σκύλους από 
κράτος μέλος σε άλλο, προκειμένου να εμπιστευθεί τους εν λόγω σκύλους στα 
άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους 
καταβολής ποσού καλύπτοντος, κατ’ αρχήν, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε 
σχετικώς το εν λόγω σωματείο. 

37      Πρέπει να εξετασθεί, κατά πρώτον, αν η οδηγία 90/425 έχει εφαρμογή επί 
υποθέσεως όπως αυτή της κύριας δίκης. 

38      Κατά το άρθρο 1, τέταρτο εδάφιο, της εν λόγω οδηγίας, αυτή δεν εφαρμόζεται 
στους κτηνιατρικούς ελέγχους όσον αφορά τις στερούμενες κάθε εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών των ζώων συντροφιάς, που 
συνοδεύονται από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τα ζώα αυτά 
κατά τη διάρκεια της μετακινήσεως. Οι μετακινήσεις αυτές διέπονται από τον 
κανονισμό 998/2003, εφόσον τα ζώα συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή 
από φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτά για λογαριασμό του 
ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια της μετακινήσεώς τους και εφόσον τα ζώα αυτά δεν 
προορίζονται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη. 

39      Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η παρέκκλιση που προβλέπεται στο 
άρθρο 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425 αποσαφηνίζει ότι το 
ζώο συντροφιάς πρέπει να συνοδεύεται από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο για το εν λόγω ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια της μετακινήσεως. 
Συνεπώς, η μεταφορά που εκτελείται υπό την ευθύνη νομικού προσώπου δεν 
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εμπίπτει στο πεδίο της ως άνω παρεκκλίσεως. Στο εθνικό δικαστήριο 
εναπόκειται να προβεί συναφώς στις αναγκαίες εξακριβώσεις. 

40      Εν πάση περιπτώσει, η εν λόγω παρέκκλιση αφορά μόνον τις μετακινήσεις 
μεταξύ κρατών μελών των ζώων συντροφιάς, οι οποίες στερούνται κάθε 
εμπορικού χαρακτήρα. Καίτοι σωματείο το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως 
κοινωφελές, όπως είναι το Pfotenhilfe-Ungarn, δεν επιδιώκει κέρδος ή 
εμπορικό σκοπό, εντούτοις υπάρχει, όπως επισήμανε η γενική εισαγγελέας στο 
σημείο 57 των προτάσεών της, κάποιος βαθμός ομοιότητας μεταξύ της 
δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία 
δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου 
ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται στην πώληση σκύλων από 
κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος δραστηριότητας δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα, κατά την έννοια 
του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425. 

41      Κατά συνέπεια, η διαφορά της κύριας δίκης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 90/425. 

42      Ως εκ τούτου, και κατά δεύτερον, πρέπει να εξετασθεί αν σωματείο το οποίο 
έχει αναγνωρισθεί ως κοινωφελές, όπως είναι το Pfotenhilfe-Ungarn, μπορεί να 
θεωρηθεί ως «επιχείρηση που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικό εμπόριο» ζώων, 
κατά την έννοια του άρθρου 12 της οδηγίας 90/425. 

43      Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι το αιτούν δικαστήριο, 
αναφερόμενο στην απόδοση στη γερμανική γλώσσα της έννοιας 
«επιχειρηματίας» («Unternehmer»), διερωτάται αν η έννοια αυτή ταυτίζεται με 
εκείνη της «επιχειρήσεως» («Unternehmen»), κατά τρόπον ώστε, κατά το ως 
άνω δικαστήριο, μόνον τα πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα θα 
μπορούσαν να χαρακτηρίζονται ως «επιχειρηματίες». 

44      Είναι αληθές ότι σε ορισμένες γλωσσικές αποδόσεις της οδηγίας 90/425 
χρησιμοποιείται όρος που υποδηλώνει την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας ή μάλιστα, όπως επισήμανε η γενική εισαγγελέας στο σημείο 
62 των προτάσεών της, την επιδίωξη κέρδους, μεταξύ άλλων η γερμανική 
γλωσσική απόδοση, η αγγλική γλωσσική απόδοση, η ολλανδική γλωσσική 
απόδοση και η σουηδική γλωσσική απόδοση, οι οποίες κάνουν χρήση, 
αντιστοίχως, των όρων «Unternehmer», «dealers», «handelaars» και 
«handlare». Ωστόσο, άλλες γλωσσικές αποδόσεις της οδηγίας αυτής, όπως 
είναι, μεταξύ άλλων, η ισπανική απόδοση («agentes»), η δανική απόδοση 
(«erhvervsdrivende»), η γαλλική απόδοση («opérateurs»), η ιταλική απόδοση 
(«operatori»), η πορτογαλική απόδοση («operadores») και η ρουμανική 
απόδοση («operatorii») κάνουν χρήση ενός όρου του οποίου το περιεχόμενο 
εμφαίνεται ως πιο ουδέτερο και πιο γενικό. 

45      Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η έννοια του επιχειρηματία δεν συνιστά 
χωριστή προϋπόθεση, δεδομένου ότι το αποφασιστικό κριτήριο όσον αφορά 
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τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 12 της οδηγίας 90/425 συναρτάται με 
τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ο επιχειρηματίας, δηλαδή με το 
«ενδοκοινοτικό εμπόριο». 

46      Όσον αφορά την τελευταία αυτή έννοια, από το άρθρο 2, σημείο 3, της οδηγίας 
90/425 προκύπτει ότι πρόκειται για το μεταξύ κρατών μελών εμπόριο, υπό το 
πνεύμα του άρθρου 28, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη, 
η οποία παρατίθεται υπό τον τίτλο II περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, η τελωνειακή ένωση εκτείνεται στο σύνολο των 
εμπορευματικών συναλλαγών. 

47      Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ως «εμπορεύματα», κατά την έννοια 
της ως άνω διατάξεως, πρέπει να νοούνται τα δυνάμενα να αποτιμηθούν σε 
χρήμα προϊόντα τα ικανά να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών 
(απόφαση Επιτροπή κατά Ιταλίας, 7/68, EU:C:1968:51, σ. 626). Στον ορισμό 
αυτόν περιλαμβάνονται και τα ζώα (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, απόφαση 
Επιτροπή κατά Βελγίου, C-100/08, EU:C:2009:537, σκέψη 83). Όπως επισήμανε 
η γενική εισαγγελέας στο σημείο 63 των προτάσεών της, κατ’ αρχήν, οι 
διατάξεις της Συνθήκης ΛΕΕ που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν τα κρίσιμα εμπορεύματα 
μεταφέρονται εκτός των εθνικών συνόρων με σκοπό την πώληση ή 
μεταπώληση ή μάλλον την προσωπική χρήση ή κατανάλωση (βλ., υπό το 
πνεύμα αυτό, απόφαση Schumacher, 215/87, EU:C:1989:111, σκέψη 22). 

48      Κατά συνέπεια, ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας της δραστηριότητας, την οποία 
ασκεί ο επιχειρηματίας, δεν είναι αποφασιστικής σημασίας ώστε αυτή να 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αποτελούσα «ενδοκοινοτικό εμπόριο», κατά την 
έννοια του άρθρου 12 της οδηγίας 90/425. 

49      Τέλος, κατά τις αιτιολογικές σκέψεις 2 έως 4 της εν λόγω οδηγίας, αυτή 
αποβλέπει, στο πλαίσιο της υλοποιήσεως της εσωτερικής αγοράς, στην 
εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου ζώων 
μέσω του περιορισμού, ιδίως, των κτηνιατρικών ελέγχων στον τόπο αποστολής, 
πράγμα το οποίο προϋποθέτει την εναρμόνιση των κυριοτέρων απαιτήσεων 
όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. 

50      Ως εκ τούτου, το άρθρο 12 της οδηγίας 90/425, κατά το οποίο όλες οι 
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό εμπόριο των ζώων που 
μνημονεύονται στην εν λόγω οδηγία υποχρεούνται, ύστερα από αίτηση της 
αρμόδιας αρχής, να εγγράφονται προηγουμένως σε επίσημο μητρώο και να 
τηρούν μητρώο στο οποίο μνημονεύονται οι παραδόσεις, πρέπει να 
ερμηνεύεται υπό το πρίσμα του ως άνω σκοπού. Το επίσημο μητρώο των 
επιχειρήσεων και το μητρώο των παραδόσεων παρέχουν τη δυνατότητα στις 
αρμόδιες αρχές, τόσο του κράτους μέλους καταγωγής όσο και του κράτους 
μέλους προορισμού, να διενεργούν τακτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους και 
δειγματοληπτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους που είναι αναγκαίοι για την 
επίτευξη των σκοπών της εν λόγω οδηγίας. 
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51      Σε περίπτωση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, στο πλαίσιο της οποίας μεγάλος 
αριθμός αδέσποτων σκύλων, η κατάσταση της υγείας των οποίων, όπως 
επισήμαναν το Pfotenhilfe-Ungarn και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επ’ 
ακροατηρίου συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου, είναι κατά κανόνα λιγότερο 
καλή από εκείνη άλλων σκύλων, μεταφέρθηκαν ομαδικώς από κράτος μέλος σε 
άλλο, ο επιδιωκόμενος με την οδηγία 90/425 σκοπός της εξαλείψεως των 
εμποδίων για την ανάπτυξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου ζώων και της 
εναρμονίσεως των κανόνων σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και 
της υγείας των ζώων δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν το άρθρο 12 της εν 
λόγω οδηγίας δεν είχε εφαρμογή επί μιας τέτοιας περιπτώσεως. 

52      Κατά συνέπεια, στο δεύτερο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση 
ότι η έννοια «επιχείρηση που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικό εμπόριο» του 
άρθρου 12 της οδηγίας 90/425 πρέπει να ερμηνευθεί ως περιλαμβάνουσα, 
μεταξύ άλλων, κοινωφελές σωματείο το οποίο μεταφέρει αδέσποτους σκύλους 
από κράτος μέλος σε άλλο, προκειμένου να εμπιστευθεί τους εν λόγω σκύλους 
στα άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους 
καταβολής ποσού καλύπτοντος, κατ’ αρχήν, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε 
σχετικώς το εν λόγω σωματείο. 

 Επί των δικαστικών εξόδων 

53      Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας 
δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού 
δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. 
Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο 
Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. 

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) αποφαίνεται: 

1)      Η έννοια «οικονομική δραστηριότητα» του άρθρου 1, παράγραφος 5, 
του κανονισμού (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) 1255/97, πρέπει να ερμηνευθεί ως 
καλύπτουσα δραστηριότητα, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, σχετική 
με τη μεταφορά αδέσποτων σκύλων, από κράτος μέλος σε άλλο, την 
οποία διενεργεί κοινωφελές σωματείο προκειμένου να εμπιστευθεί 
τους εν λόγω σκύλους στα άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν 
έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ενός ποσού καλύπτοντος, κατ’ 
αρχήν, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε σχετικώς το εν λόγω σωματείο. 

2)      Η έννοια «επιχείρηση που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικό εμπόριο» του 
άρθρου 12 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που 
εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και 



 Σελίδα 146 
 

προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής 
Ιουνίου 1992, πρέπει να ερμηνευθεί ως περιλαμβάνουσα, μεταξύ 
άλλων, κοινωφελές σωματείο το οποίο μεταφέρει αδέσποτους σκύλους 
από κράτος μέλος σε άλλο, προκειμένου να εμπιστευθεί τους εν λόγω 
σκύλους στα άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ 
μέρους τους καταβολής ποσού καλύπτοντος, κατ’ αρχήν, τα έξοδα στα 
οποία υποβλήθηκε σχετικώς το εν λόγω σωματείο. 
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Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 14ης Απριλίου 
2011 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-42/10, C-45/10 και 
C-57/10 

 

με αντικείμενο αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 
267 ΣΛΕΕ, υποβληθείσες από το Raad van State (Βέλγιο) με αποφάσεις της 14ης 
Ιανουαρίου 2010, οι οποίες περιήλθαν στο Δικαστήριο στις 25 και 28 Ιανουαρίου 
2010, στις δίκες Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 και 
C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 και C-45/10) κατά Belgische Staat, παρισταμένου 
του: Luk Vangheluwe (C-42/10), 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα), 

συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, D. Šváby (εισηγητή), 
Γ. Αρέστη, J. Malenovský και T. von Danwitz, δικαστές, 

γενικός εισαγγελέας: Y. Bot 

γραμματέας: M. Ferreira, κύρια υπάλληλος διοικήσεως, 

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ’ ακροατηρίου 
συζητήσεως της 3ης Φεβρουαρίου 2011, 

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν: 

–        η Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, εκπροσωπούμενη από τον 
R. Gielen, advocaat, 

–        η Βελγική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον J.-C. Halleux, 
επικουρούμενο από τον J.-F. De Bock, avocat, 

–        η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από την A. Μαρκουλλή και τον 
B. Burggraaf, 

κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να 
εκδικάσει την υπόθεση χωρίς την ανάπτυξη προτάσεων, 

εκδίδει την ακόλουθη 

Απόφαση 

1        Οι αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορούν την ερμηνεία των 
άρθρων 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο εδάφιο, του 
κανονισμού (ΕΚ) 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 
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της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 146, σ. 1), της αποφάσεως 
2003/803/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την 
καθιέρωση ενός υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές 
μετακινήσεις σκύλων, γαλών και κουναβιών (EE L 312, σ. 1), και του άρθρου 1 
της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφορήσεως στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με 
τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (EE L 204, σ. 37), όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998 (EE L 217, σ. 18, στο εξής: οδηγία 98/34). 

2        Οι αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν στο πλαίσιο τριών αιτήσεων ακυρώσεως με τις 
οποίες η Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (στο εξής: Vlaamse 
Dierenartsenvereniging) και ο M. Janssens (υποθέσεις C-42/10 και C-45/10) 
καθώς και η Vlaamse Dierenartsenvereniging (υπόθεση C-57/10) αντιδικούν με 
το Belgische Staat ζητώντας να ακυρωθούν, αντιστοίχως, το βασιλικό διάταγμα 
της 21ης Σεπτεμβρίου 2004 περί τροποποιήσεως του βασιλικού διατάγματος 
της 10ης Φεβρουαρίου 1967 με το οποίο τέθηκαν απαιτήσεις υγειονομικού 
ελέγχου σχετικά με τη λύσσα (Moniteur belge της 24ης Σεπτεμβρίου 2004, 
σ. 69208, στο εξής: διάταγμα της 21ης Σεπτεμβρίου 2004) (υπόθεση C-42/10), 
το βασιλικό διάταγμα της 28ης Μαΐου 2004 για την ταυτοποίηση και 
καταχώριση των σκύλων (Moniteur belge της 7ης Ιουνίου 2004, σ. 43185, στο 
εξής: διάταγμα της 28ης Μαΐου 2004) (υπόθεση C-45/10) και το βασιλικό 
διάταγμα της 5ης Μαΐου 2004 με το οποίο καθορίστηκαν το υπόδειγμα και η 
διαδικασία διανομής διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις γαλών 
και κουναβιών (Moniteur belge της 24ης Μαΐου 2004, σ. 40130, στο εξής: 
διάταγμα της 5ης Μαΐου 2004) (υπόθεση C-57/10). 

3        Με διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Μαρτίου 2010, οι 
υποθέσεις C-42/10, C-45/10 και C-57/10 ενώθηκαν για τη διευκόλυνση της 
έγγραφης και προφορικής διαδικασίας και για την έκδοση κοινής αποφάσεως, 
λόγω συνάφειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού Διαδικασίας 
του Δικαστηρίου. 

 Το νομικό πλαίσιο 

 Η ρύθμιση της Ένωσης 

 Ο κανονισμός 998/2003 

4        Το άρθρο 3 του κανονισμού 998/2003 ορίζει: 

«Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 

[...] 

β)      “διαβατήριο”: κάθε έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του 
ζώου συντροφιάς και περιλαμβάνει τις ενδείξεις βάσει των οποίων 
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εξακριβώνεται το καθεστώς του ζώου από τη σκοπιά του παρόντος 
κανονισμού. Το διαβατήριο αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17, 
δεύτερο εδάφιο· 

[...]». 

5        Το άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού έχει ως εξής: 

«Ανεξαρτήτως της μορφής του, το σύστημα αναγνώρισης του ζώου πρέπει 
επίσης να προβλέπει τη μνεία στοιχείων που προσδιορίζουν το 
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου.» 

6        Το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού έχει ως εξής: 

«1.      Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μέρη 
Α και Β, πρέπει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 6, κατά τις 
μετακινήσεις τους: 

α)      να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4, και 

β)      να έχουν διαβατήριο χορηγούμενο από εξουσιοδοτημένο από την 
αρμόδια αρχή κτηνίατρο, με το οποίο να αποδεικνύεται ισχύων 
αντιλυσσικός εμβολιασμός, κατά περίπτωση δε επανεμβολιασμός, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, ο οποίος έγινε 
στο ζώο με αδρανοποιημένο εμβόλιο μίας τουλάχιστον μονάδας 
αντιγόνου ανά δόση (πρότυπο ΠΟΥ). 

2.      Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις μετακινήσεις ζώου ανήκοντος 
στα είδη του παραρτήματος Ι, μέρη Α και Β, ηλικίας κάτω των τριών μηνών και 
μη εμβολιασμένου, εφόσον έχει διαβατήριο και γεννήθηκε και έζησε στο ίδιο 
μέρος χωρίς να έρθει σε επαφή με άγρια ζώα που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί 
από τον ιό ή εφόσον συνοδεύει τη μητέρα του από την οποία εξαρτάται 
ακόμη.» 

7        Το άρθρο 17, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 998/2003 ορίζει: 

«Τα υποδείγματα διαβατηρίου που πρέπει να έχουν τα ζώα των ειδών του 
παραρτήματος Ι, μέρη Α και Β, όταν μετακινούνται, καταρτίζονται με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24, παράγραφος 2.» 

8        Το παράρτημα I, μέρη A και B, του εν λόγω κανονισμού αφορά τους σκύλους, 
τις γάτες και τα κουνάβια. 

 Η απόφαση 2003/803 

9        Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου της 1, η απόφαση 2003/803 καθιερώνει το 
υπόδειγμα διαβατηρίου για τις μετακινήσεις σκύλων, γαλών και κουναβιών 
μεταξύ κρατών μελών. 
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10      Παραπέμποντας στο άρθρο 2 της εν λόγω αποφάσεως, το παράρτημά της I 
καθιστά υποχρεωτικό να έχουν την ακόλουθη μορφή το εξώφυλλο και η πρώτη 
έως τρίτη σελίδα του διαβατηρίου αυτού: 

 

11      Το άρθρο 3 της αποφάσεως 2003/803 ορίζει ότι το υπόδειγμα διαβατηρίου 
πρέπει να στοιχεί με τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημά του ΙΙ. 

12      Εν προκειμένω, το εν λόγω παράρτημα II, A, σημείο 1, ορίζει: 

«Η μορφή του διαβατηρίου είναι ενιαίου τύπου.» 
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13      Το εν λόγω παράρτημα II, B, σημείο 2, στοιχείο γ΄, έχει ως εξής: 

«Ο αριθμός του διαβατηρίου, ο κωδικός ΙSO του κράτους μέλους έκδοσης και ο 
μοναδικός αριθμός που ακολουθεί τυπώνονται στο εξώφυλλο του 
διαβατηρίου.» 

14      Το ίδιο παράρτημα II, Γ, σημείο 4, ορίζει ότι το μέγεθος και το σχήμα των 
πλαισίων του υποδείγματος διαβατηρίου στο παράρτημα I είναι ενδεικτικά και 
όχι υποχρεωτικά. 

 Η οδηγία 98/34 

15      Το άρθρο 1 της οδηγίας 98/34 ορίζει: 

«Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

1)      “προϊόν”: κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, και κάθε γεωργικό 
προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών προϊόντων· 

2)      “υπηρεσία”: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, 
ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με 
ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός 
αποδέκτη υπηρεσιών. 

[...] 

3)      “τεχνική προδιαγραφή”: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο 
οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως 
τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον 
αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και 
τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, 
καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας. 

[...] 

4)      “άλλη απαίτηση”: απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, 
επιβαλλόμενη σε ένα προϊόν, ιδίως για λόγους προστασίας των 
καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του 
προϊόντος μετά τη διάθεσή του στην αγορά, όπως οι συνθήκες 
χρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή εξάλειψής του, 
εφόσον οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη 
σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, ή την εμπορία του. 

[...] 

11)      “τεχνικός κανόνας”: τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας 
σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικείων 
διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική de jure ή 
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de facto, για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός 
φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση σε κράτος μέλος ή σε σημαντικό 
τμήμα του κράτους αυτού, όπως επίσης, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 10, οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις των κρατών μελών που απαγορεύουν την κατασκευή, 
εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος και την παροχή ή χρήση μιας 
υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 

[...]» 

16      Το άρθρο 8 της οδηγίας 98/34 ορίζει: 

«1.      Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν 
πάραυτα στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα, εκτός αν πρόκειται 
απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε 
αρκεί μια απλή πληροφόρηση ως προς το συγκεκριμένο πρότυπο· επίσης, 
απευθύνουν στην Επιτροπή κοινοποίηση σχετικά με τους λόγους για τους 
οποίους είναι αναγκαία η θέσπιση ενός τέτοιου τεχνικού κανόνα, εκτός αν οι 
λόγοι αυτοί συνάγονται ήδη από το ίδιο το σχέδιο. 

Αν χρειαστεί, τα κράτη μέλη κοινοποιούν ταυτοχρόνως –αν δεν το έχουν ήδη 
διαβιβάσει με κάποια προηγούμενη γνωστοποίησή τους– το κείμενο των 
βασικών, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο 
και άμεσο τρόπο τον τεχνικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειμένου αυτού είναι 
αναγκαία για να εκτιμηθεί η εμβέλεια του σχεδίου τεχνικού κανόνα. 

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση υπό τους ανωτέρω όρους 
εφόσον επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο αυτό με αποτέλεσμα 
να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή 
να καθίστανται πιο αυστηρές οι εν λόγω προδιαγραφές ή απαιτήσεις. 

[…] 

Η Επιτροπή, μόλις της γνωστοποιηθούν τα σχέδια τεχνικού κανόνα και όλα τα 
σχετικά έγγραφα, τα θέτει υπόψη των λοιπών κρατών μελών. Μπορεί επίσης 
να τα υποβάλει προς γνωμοδότηση στην επιτροπή του άρθρου 5, και, 
ενδεχομένως, στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον εν λόγω τομέα. 

[…] 

3.      Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν το ταχύτερο στην Επιτροπή το οριστικό 
κείμενο ενός τεχνικού κανόνα. 

[…]» 

 Η εθνική ρύθμιση 

17      Το άρθρο 3, παράγραφος 2, του διατάγματος της 5ης Μαΐου 2004 ορίζει: 
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«Κάθε διαβατήριο φέρει τον δικό του μοναδικό αριθμό. Ο αριθμός αυτός 
αποτελείται από δεκατρείς χαρακτήρες, δηλαδή από τον κωδικό ISO του 
Βελγίου, “BE”, ακολουθούμενο από τον διψήφιο αριθμό εγκρίσεως του 
διανομέα και από ένα εννεαψήφιο αύξοντα αριθμό.» 

18      Το άρθρο 2, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του διατάγματος της 28ης Μαΐου 
2004 ορίζει: 

«Η απόδειξη ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των σκύλων που 
ταυτοποιούνται και καταχωρίζονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
διατάγματος γίνεται με το διαβατήριο του οποίου το υπόδειγμα εμφαίνεται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος διατάγματος και το οποίο φέρει το οριστικό 
πιστοποιητικό ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως που προβλέπεται από το 
άρθρο 19. Το υπόδειγμα του οριστικού πιστοποιητικού ταυτοποιήσεως και 
καταχωρίσεως εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.» 

19      Με παραπομπή, από αυτό το άρθρο 2, προς στο παράρτημα II του εν λόγω 
διατάγματος, ορίζεται η μορφή του υποδείγματος διαβατηρίου για 
ζώο συντροφιάς, υποδείγματος το οποίο αριθμεί 32 σελίδες. Η δεύτερη και η 
τρίτη σελίδα του τελευταίου έχουν ως εξής: 
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20      Το άρθρο 20 του διατάγματος της 28ης Μαΐου 2004 έχει ως εξής: 

«Το οριστικό πιστοποιητικό ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως αποτελείται από 
δύο αυτοκόλλητες ετικέτες που επικολλώνται στις σελίδες 2 και 3 του 
διαβατηρίου.» 

21      Το άρθρο 21 του διατάγματος αυτού ορίζει: 

«Μετά την παραλαβή του κίτρινου αντιγράφου του προσωρινού 
πιστοποιητικού ταυτοποιήσεως, ο διαχειριστής του κεντρικού μητρώου 
καταχωρίζει τα στοιχεία του σκύλου και του υπεύθυνου γι’ αυτόν στο κεντρικό 
μητρώο και αποστέλλει στον υπεύθυνο οριστικό πιστοποιητικό ταυτοποιήσεως 
και καταχωρίσεως, καθώς και ένα έντυπο που τιτλοφορείται “Αλλαγή 
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υπευθύνου/Τροποποίηση των στοιχείων/Θάνατος” του οποίου το υπόδειγμα 
εμφαίνεται στο παράρτημα IV του παρόντος διατάγματος. Αμέσως μετά την 
παραλαβή, ο υπεύθυνος επικολλά στο διαβατήριο το οριστικό πιστοποιητικό 
ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως.» 

22      Το άρθρο 22 του εν λόγω διατάγματος ορίζει: 

«Σε περίπτωση μεταβιβάσεως σκύλου, ο μεταβιβάζων συμπληρώνει το έντυπο 
“Αλλαγή υπευθύνου/Τροποποίηση των στοιχείων/Θάνατος” και το διαβιβάζει 
εντός οκτώ ημερών στον διαχειριστή του κεντρικού μητρώου. Το διαβατήριο 
παραδίδεται αμέσως στον νέο υπεύθυνο. Ο διαχειριστής του κεντρικού 
μητρώου αποστέλλει στον νέο υπεύθυνο την απόδειξη της αλλαγής, καθώς και 
ένα έντυπο “Αλλαγή υπευθύνου/Τροποποίηση των στοιχείων/Θάνατος”. 
Αμέσως μετά την παραλαβή, ο νέος υπεύθυνος επικολλά στο διαβατήριο το νέο 
οριστικό πιστοποιητικό ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως.» 

23      Κατά το άρθρο 23 του ίδιου διατάγματος: 

«Στην περίπτωση του άρθρου 6 ή 7, το πρόσωπο που προέβη στην ταυτοποίηση 
αποστέλλει, μόλις είναι δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός οκτώ ημερών, το 
έντυπο “Αλλαγή υπευθύνου/Τροποποίηση των στοιχείων/Θάνατος”, 
αναφέροντας το νέο σήμα ταυτοποιήσεως, στον διαχειριστή του κεντρικού 
μητρώου. Ως απόδειξη της καταχωρίσεως υπό το νέο αυτό σήμα 
ταυτοποιήσεως, ο τελευταίος διαβιβάζει στον υπεύθυνο νέο οριστικό 
πιστοποιητικό ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως, καθώς και ένα έντυπο 
“Αλλαγή υπευθύνου/Τροποποίηση των στοιχείων/Θάνατος”.» 

24      Το άρθρο 1 του διατάγματος της 21ης Σεπτεμβρίου 2004 τροποποίησε το 
άρθρο 14 του βασιλικού διατάγματος της 10ης Φεβρουαρίου 1967 με το οποίο 
τέθηκαν απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη λύσσα (Moniteur 
belge της 25ης Φεβρουαρίου 1967, σ. 1966, στο εξής: διάταγμα της 10ης 
Φεβρουαρίου 1967), το οποίο πλέον έχει ως εξής: 

«§ 1. Για κάθε εμβολιασμό, ο εγκεκριμένος κτηνίατρος που προέβη στον 
εμβολιασμό χορηγεί πιστοποιητικό σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
προσαρτάται στο παρόν διάταγμα. 

§ 2.      Για σκύλο, γάτα ή κουνάβι που φέρει ευανάγνωστη δερματοστιξία ή 
μικροτσίπ ή ταυτοποιείται κατά τον εμβολιασμό του, ο εγκεκριμένος 
κτηνίατρος χορηγεί διαβατήριο το οποίο, αναλόγως της περιπτώσεως, 
διανεμήθηκε από εγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
[διατάγματος της 5ης Μαΐου 2004] ή από τον διαχειριστή του κεντρικού 
μητρώου ταυτοποιήσεως σκύλων, που ορίστηκε κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 
27 του [διατάγματος της 28ης Μαΐου 2004]. Μετά την ταυτοποίηση ή την 
εξακρίβωση της ταυτοποιήσεως, ο εγκεκριμένος κτηνίατρος αναγράφει στο πιο 
πάνω διαβατήριο τον εμβολιασμό στον οποίο προέβη. 
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Στην περίπτωση που ο σκύλος, η γάτα ή το κουνάβι έχει ήδη διαβατήριο κατά 
το πρώτο εδάφιο, ο εγκεκριμένος κτηνίατρος που προέβη στον εμβολιασμό 
συμπληρώνει το διαβατήριο αυτό με τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον 
διενεργηθέντα εμβολιασμό, και τούτο μετά από έλεγχο των στοιχείων 
ταυτοποιήσεως. 

§ 3.      Οι κύριοι και κάτοχοι ζώων τα οποία πρέπει να εμβολιαστούν οφείλουν 
να παρουσιάζουν, αναλόγως της περιπτώσεως, το κατά τα ανωτέρω 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή διαβατήριο κάθε φορά που τους το ζητεί 
διοικητική αρχή του άρθρου 27.» 

 Οι διαφορές στις κύριες δίκες και τα προδικαστικά ερωτήματα 

 Στην υπόθεση C-42/10 

25      Στην κύρια δίκη στην υπόθεση C-42/10, με αίτηση ακυρώσεως που υπέβαλαν 
στις 5 Νοεμβρίου 2004, η Vlaamse Dierenartsenvereniging και ο M. Janssens 
ζητούν να ακυρωθεί το διάταγμα της 21ης Σεπτεμβρίου 2004 κατά το μέρος που 
επιβάλλει, στο άρθρο 14 του διατάγματος της 10ης Φεβρουαρίου 1967 που 
τροποποίησε, να αναγράφεται ο αντιλυσσικός εμβολιασμός σε διαβατήριο 
ζώου συντροφιάς σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του διατάγματος της 5ης 
Μαΐου 2004 ή εκείνες του διατάγματος της 28ης Μαΐου 2004. 

26      Εν προκειμένω, οι αιτούντες της κύριας δίκης διατείνονται ότι το διάταγμα της 
21ης Σεπτεμβρίου 2004 παραβιάζει τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων, παραβιάζει την αρχή του 
ελεύθερου ανταγωνισμού έχοντας δημιουργήσει μονοπώλιο υπέρ της 
Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden (στο εξής: 
BVIRH) και παραβαίνει τον κανονισμό 998/2003 και την απόφαση 2003/803. 

27      Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, οι εν λόγω αιτούντες υποστηρίζουν ότι το 
διάταγμα της 21ης Σεπτεμβρίου 2004 εμποδίζει την αναγραφή των 
εμβολιασμών σε αλλοδαπό διαβατήριο ζώου συντροφιάς ή στο διανεμόμενο 
από τη Vlaamse Dierenartsenvereniging διαβατήριο ζώου συντροφιάς. 
Διατείνονται επίσης ότι δεν έπρεπε να γίνει παραπομπή στα διατάγματα της 
5ης και 28ης Μαΐου 2004, δεδομένου ότι τα τελευταία θέτουν πρόσθετες 
απαιτήσεις σε σχέση με εκείνες που προβλέπονται για το διαβατήριο 
ζώου συντροφιάς, όπως το διαβατήριο αυτό ορίζεται από τον κανονισμό 
998/2003. Τα εν λόγω διατάγματα συνδέουν ειδικά το διαβατήριο αυτό με μια 
υποχρέωση καταχωρίσεως και ιχνηλασιμότητας. Πάντως, το διαβατήριο που 
αφορά ο λόγω κανονισμός έχει αμιγώς υγειονομική λειτουργία. Επιπλέον, μια 
τέτοια προσθήκη ουδέποτε αποτέλεσε πρόθεση του νομοθέτη της Ένωσης, 
επειδή η ταυτοποίηση του ζώου είναι αναγκαία μόνο για να συνδεθεί το ζώο 
με υγειονομικό πιστοποιητικό. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η επικόλληση 
ετικετών από τρίτους σε υγειονομικό έγγραφο, όπως ορίζει το διάταγμα της 
28ης Μαΐου 2004. Όσο για το διάταγμα της 5ης Μαΐου 2004, το διάταγμα αυτό, 
ορίζοντας ότι τα διαβατήρια που εκδίδονται στο Βέλγιο πρέπει να φέρουν δικό 
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τους μοναδικό αριθμό δεκατριών ψηφίων, εισάγει μια επιταγή που δεν 
απαιτείται στο επίπεδο της Ένωσης. 

28      Το καθού της κύριας δίκης αντιτάσσει ότι το διαβατήριο που αφορά ο 
κανονισμός 998/2003 είναι προ πάντων έγγραφο ταυτοποιήσεως και είναι 
απόλυτα λογικό το ότι το καθού έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει μια συνεπή 
και ομοιόμορφη πολιτική που καθιστά υποχρεωτικό μόνον ένα έγγραφο, το 
οποίο, στο Βέλγιο, επέχει θέση εγγράφου ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως 
και, όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις, επέχει θέση υγειονομικού 
εγγράφου και εγγράφου ταυτοποιήσεως. Όσον αφορά τη φερόμενη 
μονοπωλιακή κατάσταση υπέρ της BVIRH, το καθού διατείνεται ότι η ένωση 
αυτή δεν είναι η μόνη που έχει αναγνωριστεί από το κράτος. 

29      Υπό τις συνθήκες αυτές, το Raad van State αποφάσισε να αναστείλει τη 
διαδικασία και να θέσει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά 
ερωτήματα: 

«1)      Εμποδίζουν τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο 
εδάφιο, του κανονισμού [998/2003] και τα άρθρα και παραρτήματα της 
αποφάσεως [2003/803] εθνική ρύθμιση σχετικά με τα διαβατήρια για 
γάτες και κουνάβια να παραπέμψει […] στο υπόδειγμα και στις πρόσθετες 
απαιτήσεις που καθορίστηκαν με την απόφαση [2003/803], αλλά να 
επιβάλει […] συμπληρωματικά ότι κάθε διαβατήριο πρέπει να φέρει δικό 
του μοναδικό αριθμό δεκατριών χαρακτήρων, δηλαδή “BE”, τον κωδικό 
ISO για το Βέλγιο, συνοδευόμενο από τον διψήφιο αριθμό εγκρίσεως του 
διανομέα του διαβατηρίου και από ένα εννεαψήφιο αύξοντα αριθμό; 

2)      Εμποδίζουν τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο 
εδάφιο, του κανονισμού [998/2003] και τα άρθρα και παραρτήματα της 
αποφάσεως [2003/803] εθνική ρύθμιση να χρησιμοποιεί επίσης το 
υπόδειγμα ευρωπαϊκού διαβατηρίου για ζώο συντροφιάς ως απόδειξη 
της ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως σκύλων και επιπλέον να προβλέπει 
ότι τρίτοι, με την επικόλληση αυτοκόλλητων ετικετών ταυτοποιήσεως, 
επιφέρουν τροποποιήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση του κυρίου και 
του ζώου στα μέρη I έως III ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου για 
ζώο συντροφιάς πιστοποιημένο από εγκεκριμένο κτηνίατρο, με 
αποτέλεσμα να υπερφορτώνονται τα προηγούμενα στοιχεία 
ταυτοποιήσεως;» 

 Στην υπόθεση C-45/10 

30      Στην κύρια δίκη στην υπόθεση C-45/10, με αίτηση ακυρώσεως που υπέβαλαν 
στις 30 Ιουλίου 2004, η Vlaamse Dierenartsenvereniging και ο M. Janssens 
ζητούν να ακυρωθεί το διάταγμα της 28ης Μαΐου 2004. 

31      Προς τούτο, οι αιτούντες της κύριας δίκης υποστηρίζουν κατ’ αρχάς ότι το 
διάταγμα αυτό δημιούργησε μονοπωλιακή κατάσταση υπέρ της BVIRH όσον 
αφορά τη διανομή των διαβατηρίων που προορίζονται για σκύλους, πράγμα 
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που έχει ως συνέπεια να εμποδίζονται οι κτηνίατροι να τυπώνουν τα 
διαβατήριά τους για ζώο συντροφιάς σε κράτος μέλος άλλο από το Βασίλειο 
του Βελγίου. Το εν λόγω διάταγμα είναι επίσης πηγή απάτης και δημιουργεί 
δυσμενείς διακρίσεις, συνδέοντας τη διενεργούμενη στα επίμαχα στην κύρια 
δίκη διαβατήρια ταυτοποίηση των σκύλων με μια υποχρέωση καταχωρίσεως 
και ιχνηλασιμότητας, ενώ η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει για τις γάτες και τα 
κουνάβια και τούτο μολονότι η ρύθμιση της Ένωσης μεταχειρίζεται με 
πανομοιότυπο τρόπο τα ζωικά αυτά είδη. Επιπλέον, το άμεσο αποτέλεσμα της 
τελευταίας ρυθμίσεως επιβάλλει στη Vlaamse Dierenartsenvereiniging να 
πράξει τα πάντα ώστε τα μέλη της να μπορέσουν να τηρήσουν την εν λόγω 
ρύθμιση και επίσης έχει ως συνέπεια να καταστήσει ανεφάρμοστο το διάταγμα 
της 28ης Μαΐου 2004. Στη συνέχεια, οι εν λόγω αιτούντες διατείνονται ότι η 
χρήση αυτοκόλλητων ετικετών αντιστρατεύεται τον σκοπό της αποφάσεως 
2003/803, ο οποίος είναι να καταστεί δυνατός ο άνετος έλεγχος από τις 
αρμόδιες αρχές. Τέλος, το περί ου πρόκειται κράτος μέλος δεν μπορεί να 
επικαλεστεί την αρχή της επικουρικότητας. 

32      Επιπλέον, οι αιτούντες της κύριας δίκης διατείνονται ότι οι διατάξεις του 
διατάγματος της 28ης Μαΐου 2004, οι οποίες χρησιμοποιούν το προβλεπόμενο 
από την απόφαση 2003/803 υπόδειγμα διαβατηρίου ζώου συντροφιάς ως 
απόδειξη ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των σκύλων, οι οποίες επιβάλλουν 
την επικόλληση αυτοκόλλητων ετικετών στο διαβατήριο με σκοπό την 
ταυτοποίηση του κυρίου και του ζώου και οι οποίες αποκλίνουν από το εν λόγω 
υπόδειγμα διαβατηρίου όσον αφορά τον χώρο που προβλέπεται για την 
αναγραφή των στοιχείων που αφορούν τον νέο κύριο, αποτελούν τεχνικούς 
κανόνες υπό την έννοια της οδηγίας 98/34 οι οποίοι, βάσει του άρθρου της 8, 
έπρεπε να είχαν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή πριν από τη θέσπισή τους. Υπό 
την έννοια αυτή, οι εν λόγω αιτούντες υποστηρίζουν ότι οι σκύλοι που 
συνοδεύονται με το διαβατήριό τους πρέπει να θεωρηθούν εμπορεύματα. 

33      Με απόφαση της 9ης Ιανουαρίου 2006 (αριθ. 153 336), με την οποία απέρριψε 
αίτηση αναστολής εκτελέσεως του βαλλομένου διατάγματος, το αιτούν 
δικαστήριο εκτίμησε ότι απλώς και μόνον το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο 
ζήτημα διέπεται από άμεσα δεσμευτικές διατάξεις στο επίπεδο της Ένωσης δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα η αρμόδια εθνική αρχή στον σχετικό τομέα να 
θεσπίσει, συμπληρωματικά και για να προασπίσει το κοινό εθνικό συμφέρον, 
δικές της διατάξεις όσον αφορά πτυχές που δεν διέπονται από τη ρύθμιση της 
Ένωσης ή όταν η ρύθμιση αυτή δεν αποκλείει τη θέσπιση συμπληρωματικής 
εθνικής ρυθμίσεως. Κατά συνέπεια, το καθού της κύριας δίκης μπορούσε, κατά 
το εν λόγω δικαστήριο, να θεσπίσει ρύθμιση εσωτερικού δικαίου, αρκεί η 
ρύθμιση αυτή να μην εμποδίζει τη ρύθμιση της Ένωσης να παραγάγει στο 
ακέραιο τα αποτελέσματά της. Εφόσον ούτε ο κανονισμός 998/2003 ούτε η 
απόφαση 2003/803 περιέχουν διατάξεις σχετικά με τη δημιουργία και τη 
διανομή στους κτηνιάτρους των διαβατηρίων που προορίζονται για σκύλους, 
το διάταγμα της 28ης Μαΐου 2004 δεν εξέρχεται του πλαισίου που χάραξε η εν 
λόγω απόφαση. Ομοίως, όσον αφορά την επικόλληση αυτοκόλλητων ετικετών 
στα διαβατήρια αυτά, το εν λόγω δικαστήριο θεώρησε ότι ούτε ο κανονισμός 
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998/2003 ούτε η απόφαση 2003/803 απαγορεύουν να τίθενται τα 
εξατομικευμένα στοιχεία στα διαβατήρια αυτά μέσω αυτοκόλλητων ετικετών, 
αρκεί η πρακτική αυτή να μη συνεπάγεται αποκλίσεις σε σχέση με το 
υπόδειγμα διαβατηρίου που προβλέπεται από την απόφαση 2003/803. 

34      Δεδομένου ότι οι αιτούντες της κύριας δίκης ενέμειναν στην 
επιχειρηματολογία τους σχετικά με την ασυμβατότητα του διατάγματος της 
28ης Μαΐου 2004 με τη ρύθμιση της Ένωσης, το Raad van State αποφάσισε να 
αναστείλει τη διαδικασία και να θέσει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα 
προδικαστικά ερωτήματα: 

«1)      Εμποδίζουν τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο 
εδάφιο, του κανονισμού [998/2003] και τα άρθρα και παραρτήματα της 
αποφάσεως [2003/803] εθνική ρύθμιση να χρησιμοποιεί επίσης το 
υπόδειγμα ευρωπαϊκού διαβατηρίου για ζώο συντροφιάς ως απόδειξη 
της ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως σκύλων και επιπλέον να προβλέπει 
ότι τρίτοι, με την επικόλληση αυτοκόλλητων ετικετών ταυτοποιήσεως, 
επιφέρουν τροποποιήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση του κυρίου και 
του ζώου στα μέρη Ι έως ΙΙΙ ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου για 
ζώο συντροφιάς πιστοποιημένο από εγκεκριμένο κτηνίατρο, με 
αποτέλεσμα να υπερφορτώνονται τα προηγούμενα στοιχεία 
ταυτοποιήσεως; 

2.      Αποτελούν τεχνικούς κανόνες υπό την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 
[98/34], οι οποίοι κατά το άρθρο 8 της οδηγίας αυτής πρέπει να 
γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή πριν θεσπιστούν, οι εθνικές διατάξεις 
που χρησιμοποιούν ως απόδειξη της ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως 
σκύλων επίσης το υπόδειγμα ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
ζώων συντροφιάς, όπως εμφαίνεται στην απόφαση [2003/803], και που 
επιπλέον προβλέπουν ότι τρίτοι, με την επικόλληση αυτοκόλλητων 
ετικετών ταυτοποιήσεως, επιφέρουν τροποποιήσεις σχετικά με την 
ταυτοποίηση του κυρίου και του ζώου στα μέρη Ι έως ΙΙΙ ενός τέτοιου 
διαβατηρίου;» 

 Στην υπόθεση C-57/10 

35      Στην κύρια δίκη στην υπόθεση C-57/10, με αίτηση ακυρώσεως που υπέβαλε 
στις 7 Ιουνίου 2004, η Vlaamse Dierenartsenvereniging ζητεί την ακύρωση του 
διατάγματος της 5ης Μαΐου 2004. 

36      Εν προκειμένω, η αιτούσα της κύριας δίκης υποστηρίζει ότι το εν λόγω 
διάταγμα παραβαίνει τα άρθρα 3, στοιχείο ζ΄, ΕΚ, 30 ΕΚ, 81 ΕΚ και 82 ΕΚ, 
παραβιάζει τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των 
υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων και παραβαίνει τον κανονισμό 
998/2003, την απόφαση 2003/803 καθώς και την οδηγία 98/34. 

37      Ορίζοντας τον τρόπο καθορισμού του μοναδικού αριθμού του διαβατηρίου για 
ζώο συντροφιάς κατά τρόπο πιο λεπτομερή από ό,τι προβλέπει η ρύθμιση της 
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Ένωσης, το διάταγμα της 5ης Μαΐου 2004, αφενός, παραβλέπει το άμεσο 
αποτέλεσμα που το άρθρο 249 ΕΚ αναγνωρίζει στους κανονισμούς και στις 
αποφάσεις της Ένωσης και, αφετέρου, συνιστά τεχνικό πρότυπο το οποίο, κατά 
παράβαση της οδηγίας 98/34, δεν γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή. 

38      Το καθού της κύριας δίκης διατείνεται ότι, για τον καθορισμό αυτού του 
μοναδικού αριθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό 998/2003, οι εθνικές αρχές 
έχουν διακριτική ευχέρεια που τους παρέχει τη δυνατότητα να εκδώσουν 
συμπληρωματικές αποφάσεις, για να εισαχθεί ορθή διαδικασία 
ταυτοποιήσεως. Θεωρεί επίσης ότι το διάταγμα της 5ης Μαΐου 2004 δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 98/34. 

39      Με απόφαση της 9ης Ιανουαρίου 2006 (αριθ. 136 163), με την οποία απέρριψε 
αίτηση αναστολής εκτελέσεως του εν λόγω διατάγματος, το αιτούν δικαστήριο 
εκτίμησε ότι απλώς και μόνον το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο ζήτημα διέπεται 
από άμεσα δεσμευτικές διατάξεις στο επίπεδο της Ένωσης δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα η αρμόδια εθνική αρχή στον σχετικό τομέα να θεσπίσει, 
συμπληρωματικά και για να προασπίσει το κοινό εθνικό συμφέρον, δικές της 
διατάξεις όσον αφορά πτυχές που δεν διέπονται από τη ρύθμιση της Ένωσης ή 
όταν η ρύθμιση αυτή δεν αποκλείει τη θέσπιση συμπληρωματικής εθνικής 
ρυθμίσεως. Κατά συνέπεια, το καθού της κύριας δίκης μπορούσε, κατά το εν 
λόγω δικαστήριο, να θεσπίσει ρύθμιση εσωτερικού δικαίου, αρκεί η ρύθμιση 
αυτή να μην εμποδίζει τη ρύθμιση της Ένωσης να παραγάγει στο ακέραιο τα 
αποτελέσματά της. Εφόσον ούτε ο κανονισμός 998/2003 ούτε η απόφαση 
2003/803 περιέχουν διατάξεις σχετικά με τη δημιουργία και τη διανομή στους 
κτηνιάτρους των διαβατηρίων που προορίζονται για σκύλους και κουνάβια, το 
βαλλόμενο διάταγμα δεν εξέρχεται του πλαισίου που χάραξε η εν λόγω 
απόφαση. 

40      Δεδομένου ότι η αιτούσα της κύριας δίκης ενέμεινε στην επιχειρηματολογία 
της όσον αφορά την ασυμβατότητα του διατάγματος της 5ης Μαΐου 2004 με τη 
ρύθμιση της Ένωσης, το Raad van State αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία 
και να θέσει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: 

«1)      Εμποδίζουν τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο 
εδάφιο, του κανονισμού [998/2003] και τα άρθρα και παραρτήματα της 
αποφάσεως [2003/803] εθνική ρύθμιση σχετικά με τα διαβατήρια για 
γάτες και κουνάβια να παραπέμψει στο υπόδειγμα και στις πρόσθετες 
απαιτήσεις που καθορίστηκαν με την απόφαση [2003/803], αλλά να 
επιβάλει συμπληρωματικά ότι κάθε διαβατήριο πρέπει να φέρει ένα 
μοναδικό αριθμό δεκατριών χαρακτήρων, δηλαδή “ΒΕ”, τον κωδικό ISO 
για το Βέλγιο, συνοδευόμενο από τον διψήφιο αριθμό εγκρίσεως του 
διανομέα και από ένα εννεαψήφιο αύξοντα αριθμό; 

2)      Αποτελεί τεχνικό κανόνα υπό την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 
[98/34], ο οποίος κατά το άρθρο 8 της οδηγίας αυτής πρέπει να 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή […] πριν θεσπιστεί, εθνική ρύθμιση η οποία 
σχετικά με τα διαβατήρια για γάτες και κουνάβια παραπέμπει στο 
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υπόδειγμα και στις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίστηκαν με την 
απόφαση [2003/803], αλλά επιβάλλει συμπληρωματικά ότι κάθε 
διαβατήριο πρέπει να φέρει ένα μοναδικό αριθμό δεκατριών 
χαρακτήρων, δηλαδή “ΒΕ”, τον κωδικό ISO για το Βέλγιο, συνοδευόμενο 
από τον διψήφιο αριθμό εγκρίσεως του διανομέα και από ένα αύξοντα 
εννεαψήφιο αριθμό;» 

 Επί των προδικαστικών ερωτημάτων 

 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

41      Με τις παρατηρήσεις της, η Vlaamse Dierenartsenvereniging, αιτούσα στις 
τρεις κύριες δίκες, θέτει δύο πρόσθετα ζητήματα και υποστηρίζει ότι το 
Δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί επίσης επ’ αυτών λόγω της σημασίας τους. 

42      Εν προκειμένω, πρέπει να υπομνησθεί ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
μεταξύ του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων, όπως αυτή προβλέπεται 
από το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, μόνο στον εθνικό δικαστή, ο οποίος έχει επιληφθεί της 
διαφοράς και οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της δικαστικής αποφάσεως που 
πρόκειται να εκδοθεί, απόκειται να εκτιμήσει, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες 
της υποθέσεως που εκκρεμεί ενώπιόν του, τόσο την ανάγκη εκδόσεως 
προδικαστικής αποφάσεως για να μπορέσει να εκδώσει την απόφασή του όσο 
και τη λυσιτέλεια των ερωτημάτων που θέτει στο Δικαστήριο (βλ., στο ίδιο 
πνεύμα, απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2009, C-138/08, Hochtief και Linde-Kca-
Dresden, Συλλογή 2009, σ. I-9889, σκέψη 20 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

43      Κατά συνέπεια, η δυνατότητα καθορισμού των ερωτημάτων που πρέπει να 
υποβληθούν στο Δικαστήριο ανήκει μόνο στον εθνικό δικαστή, οι δε διάδικοι 
δεν μπορούν να μεταβάλουν το περιεχόμενό τους (προαναφερθείσα απόφαση 
Hochtief και Linde-Kca-Dresden, σκέψη 21 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

44      Άλλωστε, ουσιώδης τροποποίηση των προδικαστικών ερωτημάτων ή 
απάντηση στα πρόσθετα ζητήματα που ανέφερε με τις παρατηρήσεις της η 
αιτούσα στις κύριες δίκες θα ήταν ασύμβατη με τον ρόλο που αναθέτει στο 
Δικαστήριο το άρθρο 267 ΣΛΕΕ καθώς και με την υποχρέωση του Δικαστηρίου 
να διασφαλίζει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στα ενδιαφερόμενα 
μέρη τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 
του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένου 
υπόψη του γεγονότος ότι, βάσει της διατάξεως αυτής, μόνον οι αποφάσεις περί 
παραπομπής κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη (βλ., στο ίδιο πνεύμα, 
προαναφερθείσα απόφαση Hochtief και Linde-Kca-Dresden, σκέψη 22 και εκεί 
παρατιθέμενη νομολογία). 

45      Επομένως, το Δικαστήριο δεν δύναται να αποδυθεί σε ανάλυση των 
πρόσθετων ζητημάτων που έθεσε η Vlaamse Dierenartsenvereniging. 

 Επί των πρώτων ερωτημάτων στις υποθέσεις C-42/10 και C-57/10 
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46      Με τα πρώτα ερωτήματά του στις υποθέσεις C-42/10 και C-57/10, το αιτούν 
δικαστήριο ζητεί στην ουσία να διευκρινιστεί αν τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, 
παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 998/2003, καθώς και 
τα άρθρα και παραρτήματα της αποφάσεως 2003/803 έχουν την έννοια ότι 
αποκλείουν εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, η οποία 
επιβάλλει αρίθμηση των διαβατηρίων για ζώα συντροφιάς συνιστάμενη σε ένα 
μοναδικό αριθμό ο οποίος περιέχει τον με δύο χαρακτήρες κωδικό ISO του 
Βασιλείου του Βελγίου «BE», συνοδευόμενο από τον διψήφιο αριθμό 
εγκρίσεως του εγκεκριμένου διανομέα και από σειρά εννέα αριθμών. 

47      Εν προκειμένω, πρέπει να υπομνησθεί ότι, ακριβώς λόγω της φύσεώς τους και 
της λειτουργίας τους στο σύστημα των πηγών του δικαίου της Ένωσης, οι 
διατάξεις ενός κανονισμού παράγουν, κατά κανόνα, άμεσα αποτελέσματα στις 
εθνικές έννομες τάξεις, χωρίς να χρειάζεται οι εθνικές αρχές να λάβουν μέτρα 
εφαρμογής ή ο νομοθέτης της Ένωσης να θεσπίσει συμπληρωματικές 
ρυθμίσεις (απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 2010, C-367/09, SGS Belgium κ.λπ., 
δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψη 32 και εκεί παρατιθέμενη 
νομολογία). 

48      Παρά ταύτα, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων ενός κανονισμού, ακόμη 
και αν συμπληρώνονται με εκτελεστική απόφαση, ενδέχεται να είναι αναγκαία 
η λήψη εθνικών μέτρων εφαρμογής (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση της 11ης 
Ιανουαρίου 2001, C-403/98, Monte Arcosu, Συλλογή 2001, σ. I-103, σκέψη 26). 

49      Προδήλως αυτό συμβαίνει με το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του 
κανονισμού 998/2003, σε συνδυασμό με το παράρτημα II, B, σημείο 2, στοιχείο 
γ΄, της αποφάσεως 2003/803. 

50      Συγκεκριμένα, εξαιρουμένης της υποχρεώσεως να αναγράφεται ο αριθμός ISO 
του κράτους μέλους εκδόσεως στην αρχή της σειράς των χαρακτήρων που 
αποτελούν τον μοναδικό αριθμό τον οποίο πρέπει να φέρει το διαβατήριο 
ζώου συντροφιάς, οι εν λόγω διατάξεις του κανονισμού 998/2003 και της 
αποφάσεως 2003/803 δεν επιβάλλουν συγκεκριμένο τρόπο καθορισμού του 
αριθμού αυτού. Έτσι, αναθέτουν στα κράτη μέλη να ορίσουν τον τρόπο 
καθορισμού του εν λόγω αριθμού. 

51      Διαπιστώνεται ότι η επίμαχη στις κύριες δίκες εθνική ρύθμιση ικανοποιεί τις 
επιταγές σχετικά με την αρίθμηση των διαβατηρίων οι οποίες τάσσονται από 
το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 998/2003, σε 
συνδυασμό με το παράρτημα II, B, σημείο 2, στοιχείο γ΄, της αποφάσεως 
2003/803. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εθνική ρύθμιση ορίζει, αφενός, ότι κάθε 
διαβατήριο φέρει δικό του μοναδικό αριθμό και, αφετέρου, ότι οι δύο πρώτοι 
χαρακτήρες του αριθμού αυτού εμφαίνουν τον κωδικό ISO του Βασιλείου του 
Βελγίου «BE». Η επίμαχη εθνική ρύθμιση, εφαρμόζοντας τις προαναφερθείσες 
διατάξεις του δικαίου της Ένωσης και διευκρινίζοντας, επιπλέον, τον τρόπο 
παραθέσεως των λοιπών χαρακτήρων από τους οποίους αποτελείται ο αριθμός 
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του διαβατηρίου, διασφαλίζει την πλήρη αποτελεσματικότητα των τελευταίων 
διατάξεων. 

52      Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στα πρώτα ερωτήματα στις υποθέσεις C-42/10 
και C-57/10 πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, 
παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 998/2003 καθώς και 
τα άρθρα και τα παραρτήματα της αποφάσεως 2003/803 έχουν την έννοια ότι 
δεν αποκλείουν εθνική ρύθμιση η οποία επιβάλλει αρίθμηση των διαβατηρίων 
για ζώα συντροφιάς συνιστάμενη σε ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος περιέχει 
τον με δύο χαρακτήρες κωδικό ISO του περί ου πρόκειται κράτους μέλους 
συνοδευόμενο από τον διψήφιο αριθμό εγκρίσεως του εγκεκριμένου διανομέα 
και από σειρά εννέα αριθμών, όταν η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει τη 
μοναδικότητα αυτού του αριθμού ταυτοποιήσεως. 

 Επί του δευτέρου ερωτήματος στην υπόθεση C-42/10 και του πρώτου 
ερωτήματος στην υπόθεση C-45/10 

53      Με το δεύτερο ερώτημά του στην υπόθεση C-42/10 και το πρώτο ερώτημά του 
στην υπόθεση C-45/10, το αιτούν δικαστήριο ζητεί στην ουσία να διευκρινιστεί 
αν τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο εδάφιο, του 
κανονισμού 998/2003 καθώς και τα άρθρα και παραρτήματα της αποφάσεως 
2003/803 αποκλείουν ρυθμίσεις, όπως οι επίμαχες στις κύριες δίκες, κατ’ 
εφαρμογήν των οποίων, αφενός, το διαβατήριο 
ζώου συντροφιάς χρησιμοποιείται όχι μόνον ως ταξιδιωτικό έγγραφο κατ’ 
εφαρμογήν της ρυθμίσεως της Ένωσης, αλλά και ως απόδειξη της 
ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των σκύλων σε εθνικό επίπεδο, και, 
αφετέρου, η μεν παρουσίαση, επί του διαβατηρίου αυτού, των στοιχείων 
σχετικά με την ταυτοποίηση του κυρίου και του ζώου διαφέρει από εκείνη την 
οποία προβλέπει η απόφαση 2003/803, η δε τροποποίηση των στοιχείων 
αυτών γίνεται με επικόλληση, με τη βοήθεια αυτοκόλλητων ετικετών, των νέων 
στοιχείων πάνω από τα παλαιά. 

54      Πρώτον, όσον αφορά τη χρήση του διαβατηρίου για ζώο συντροφιάς ως 
αποδείξεως της ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των σκύλων σε εθνικό 
επίπεδο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι επίμαχη είναι η χρήση του εν λόγω 
διαβατηρίου για σκοπούς παράλληλους και διαφορετικούς από εκείνους που 
διέπουν τη ρύθμιση της Ένωσης, δηλαδή την εναρμόνιση των υγειονομικών 
όρων στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. 

55      Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα του 
κανονισμού 998/2003 και της αποφάσεως 2003/803 επιτρέπουν το 
συμπέρασμα ότι το διαβατήριο ζώου συντροφιάς έχει ως μοναδική και 
αποκλειστική λειτουργία να επιτύχει τους σκοπούς της ρυθμίσεως της Ένωσης 
και ότι, ως εκ τούτου, απαγορεύεται η χρήση του διαβατηρίου αυτού, σε εθνικό 
επίπεδο, για άλλους σκοπούς. Αντιθέτως, από την τρίτη και την τέταρτη 
αιτιολογική σκέψη της αποφάσεως 2003/803 και από το υπόδειγμα 
διαβατηρίου που προσαρτάται στην εν λόγω απόφαση προκύπτει ότι το 
διαβατήριο αυτό έχει σελίδες που καθιστούν δυνατή την αναγραφή στοιχείων 
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που δεν έχουν σχέση με τη ρύθμιση της Ένωσης. Έτσι, προβλέπει την αναγραφή 
της πιστοποιήσεως εμβολιασμών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό 
998/2003 και περιέχει ενότητες υπό τον τίτλο «κλινική εξέταση» και 
«νομιμοποίηση» για να μπορούν τα διαβατήρια ζώων συντροφιάς να 
χρησιμοποιούνται και για τις μετακινήσεις ζώων εκτός της Ένωσης. 

56      Κατά συνέπεια, η χρησιμοποίηση του διαβατηρίου αυτού για σκοπούς άλλους 
από εκείνους τους οποίους αφορά η ρύθμιση της Ένωσης κατ’ αρχήν δεν 
δύναται να απαγορευθεί. 

57      Παρά ταύτα, η χρήση αυτή πρέπει να μη θέτει υπό αμφισβήτηση ούτε την 
πραγματική εφαρμογή του κανονισμού 998/2003 και της αποφάσεως 2003/803 
ούτε τους σκοπούς των νομοθετημάτων αυτών. Πάντως, από τους διαδίκους 
των κύριων δικών ή από τους ενδιαφερόμενους που αφορά το άρθρο 23 του 
Οργανισμού του Δικαστηρίου και που υπέβαλαν παρατηρήσεις ούτε 
αποδείχθηκε ούτε καν υποστηρίχθηκε ότι έχει τέτοιο αποτέλεσμα η χρήση του 
εν λόγω διαβατηρίου για σκοπούς ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των 
σκύλων σε εθνικό επίπεδο. 

58      Δεύτερον, όσον αφορά την αναγραφή των στοιχείων σχετικά με την 
ταυτοποίηση του κυρίου και του ζώου, των οποίων η τροποποίηση γίνεται με 
επικόλληση νέων στοιχείων πάνω στα παλαιά με τη βοήθεια αυτοκόλλητων 
ετικετών, διαπιστώνεται ότι ρύθμιση όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες έχει ως 
αποτέλεσμα να καθιερώσει διαβατήριο ζώων συντροφιάς του οποίου η μορφή 
διαφέρει από εκείνη του υποδείγματος διαβατηρίου που προβλέπει η 
απόφαση 2003/803. 

59      Έτσι, ενώ το παράρτημα I της αποφάσεως 2003/803 προβλέπει ότι η πρώτη 
σελίδα του υποδείγματος διαβατηρίου περιέχει τρεις χώρους που καθιστούν 
δυνατό να αναγραφούν το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση τριών διαδοχικών 
κυρίων του ζώου, η επίμαχη στις κύριες δίκες ρύθμιση ορίζει ότι η πρώτη 
σελίδα του διαβατηρίου ζώου συντροφιάς περιέχει μόνον ένα χώρο στον οποίο 
αυτοκόλλητες ετικέτες πρέπει να επικολλώνται διαδοχικώς, αναλόγως των 
μεταβολών της διευθύνσεως ή του ονοματεπωνύμου του κυρίου του ζώου. 

60      Εν προκειμένω, πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 288, 
τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, οι αποφάσεις της Επιτροπής που απευθύνονται στα 
κράτη μέλη είναι δεσμευτικές ως προς όλα τα μέρη τους. 

61      Επιπλέον, από τον ίδιο τον σκοπό της αποφάσεως 2003/803, του υποδείγματος 
διαβατηρίου που εμφαίνεται στο παράρτημά της I και του παραρτήματος II, A, 
σημείο 1, της αποφάσεως αυτής, το οποίο αναφέρει ότι «[η] μορφή του 
διαβατηρίου είναι ενιαίου τύπου», προκύπτει ότι η απόφαση εκείνη έχει ως 
αντικείμενο να καθιερώσει ένα ομοιόμορφο έγγραφο, όποιο και αν είναι το 
κράτος που το χορηγεί, του οποίου η μορφή και το περιεχόμενο είναι 
υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη ησσόνων προσαρμογών που 
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απαριθμούνται περιοριστικά στο παράρτημα II, Γ, σημείο 4, της εν λόγω 
αποφάσεως. 

62      Πάντως, ορίζοντας ότι στην πρώτη σελίδα του διαβατηρίου 
ζώου συντροφιάς υπάρχει χώρος μόνο για να αναγραφούν το ονοματεπώνυμο 
και η διεύθυνση του πρώτου κυρίου του ζώου και ότι οι μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών γίνονται με επικόλληση αυτοκόλλητων 
ετικετών, ρύθμιση όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες παραβλέπει την 
τασσόμενη από το υπόδειγμα διαβατηρίου επιταγή ομοιομορφίας, κατά την 
οποία, μεταξύ άλλων, η πρώτη σελίδα του διαβατηρίου 
ζώου συντροφιάς πρέπει να αφήνει χώρους και να έχει μορφή κατάλληλη για 
την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διευθύνσεως τριών διαδοχικών 
κυρίων του ζώου. 

63      Επιπλέον, όπως η Επιτροπή υποστήριξε κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η 
αλλεπάλληλη επικόλληση αυτοκόλλητων ετικετών εμποδίζει την ταυτοποίηση 
των διαδοχικών κυρίων του ζώου, μολονότι η ταυτοποίηση αυτή είναι 
καθοριστική στον τομέα του υγειονομικού ελέγχου και μολονότι ο κανονισμός 
998/2003 και η απόφαση 2003/803 παρεμβαίνουν ακριβώς στον τομέα αυτόν. 

64      Ομοίως, η χρήση αυτοκόλλητων ετικετών όπως οι προβλεπόμενες από την 
επίμαχη στις κύριες δίκες ρύθμιση, η οποία επιφέρει μεταβολές στο υπόδειγμα 
διαβατηρίου, έχει επίσης ως αποτέλεσμα να εμποδίζει τη μεταφορά 
ζώων συντροφιάς εκτός του κράτους μέλους καταγωγής, επιβάλλοντας, σε 
τέτοιες περιπτώσεις, την έκδοση νέου διαβατηρίου στο κράτος μέλος 
προορισμού. 

65      Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, στο δεύτερο ερώτημα στην υπόθεση 
C-42/10 και στο πρώτο ερώτημα στην υπόθεση C-45/10 πρέπει να δοθεί η 
απάντηση ότι τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο 
εδάφιο, του κανονισμού 998/2003, καθώς και τα άρθρα και παραρτήματα της 
αποφάσεως 2003/803 έχουν την έννοια ότι: 

–        δεν αποκλείουν ρύθμιση, όπως οι επίμαχη στις κύριες δίκες, κατ’ 
εφαρμογήν της οποίας το διαβατήριο ζώου συντροφιάς χρησιμοποιείται 
όχι μόνον ως ταξιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με τη ρύθμιση της Ένωσης, 
αλλά και ως απόδειξη της ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των σκύλων 
σε εθνικό επίπεδο, και 

–        αποκλείουν εθνική νομοθεσία, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, η οποία 
προβλέπει μόνον ένα χώρο στο διαβατήριο ζώου συντροφιάς για την 
αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διευθύνσεως του κυρίου του 
ζώου, στοιχείων των οποίων οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις γίνονται 
με επικόλληση αυτοκόλλητων ετικετών. 

 Επί των δευτέρων ερωτημάτων στις υποθέσεις C-45/10 και C-57/10 
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66      Με τα δεύτερα ερωτήματά του στις υποθέσεις C-45/10 και C-57/10, το αιτούν 
δικαστήριο ζητεί στην ουσία να διευκρινιστεί αν εθνικές διατάξεις, όπως, 
αφενός, εκείνες που περιλαμβάνονται στη βελγική ρύθμιση σχετικά με το 
διαβατήριο ζώου συντροφιάς και αφορούν τη χρησιμοποίησή του ως 
αποδείξεως ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των σκύλων, καθώς και τη 
χρήση αυτοκόλλητων ετικετών για να γίνουν οι μεταβολές σχετικά με την 
ταυτοποίηση του κυρίου και του ζώου, και, αφετέρου, εκείνες που αφορούν 
τον καθορισμό ενός μοναδικού αριθμού για τις γάτες και τα κουνάβια, πρέπει 
να θεωρηθούν τεχνικοί κανόνες υπό την έννοια της οδηγίας 98/34. 

67      Εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί, όπως προκύπτει από τη νομική βάση 
της οδηγίας 98/34, δηλαδή από το άρθρο 100 A της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν 
τροποποιήσεως, άρθρο 95 ΕΚ), καθώς και από τη δεύτερη και τέταρτη 
αιτιολογική σκέψη της οδηγίας αυτής, ότι η ρύθμιση της Ένωσης που προβλέπει 
μια διαδικασία πληροφορήσεως στον τομέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
διασφαλίζοντας ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. 

68      Εξάλλου, το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει ότι στο πεδίο της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εμπίπτουν μόνον τα προϊόντα που 
είναι αποτιμητά σε χρήμα και που, ως τέτοια, μπορούν να γίνουν το αντικείμενο 
εμπορικών συναλλαγών (βλ. στο ίδιο πνεύμα, μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 
10ης Δεκεμβρίου 1968, 7/68, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή τόμος 1965-1968, 
σ. 805, 809, και της 26ης Οκτωβρίου 2006, C-65/05, Επιτροπή κατά Ελλάδας, 
Συλλογή 2006, σ. I-10341, σκέψεις 23 έως 25). 

69      Πάντως, δεν αμφισβητείται ότι τα διαβατήρια ζώων συντροφιάς, εφόσον 
φέρουν δικό τους μοναδικό αριθμό και ταυτοποιούν συγκεκριμένο ζώο, δεν 
μπορούν, ως τέτοια, να γίνουν το αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών. 

70      Κατά συνέπεια, αποκλείεται τα εν λόγω διαβατήρια να μπορέσουν να 
χαρακτηριστούν ως «εμπόρευμα» υπό την έννοια της νομολογίας του 
Δικαστηρίου και να έχει επ’ αυτών εφαρμογή η οδηγία 98/34. Επομένως, 
προδιαγραφές, όπως οι προβλεπόμενες από την επίμαχη στις κύριες δίκες 
βελγική ρύθμιση, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τεχνικές προδιαγραφές 
που, κατά το άρθρο 8 της οδηγίας αυτής, πρέπει προηγουμένως να 
γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή και, αν δεν έχει γίνει αυτό, πρέπει να μένουν 
ανεφάρμοστες από τον εθνικό δικαστή (βλ., στο ίδιο πνεύμα, απόφαση της 8ης 
Νοεμβρίου 2007, C-20/05, Schwibbert, Συλλογή 2007, σ. I-9447, σκέψεις 33 και 
44 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

71      Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στα δεύτερα ερωτήματα στις υποθέσεις 
C-45/10 και C-57/10 πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι εθνικές διατάξεις, όπως, 
αφενός, εκείνες που περιλαμβάνονται στη βελγική ρύθμιση σχετικά με το 
διαβατήριο ζώου συντροφιάς και αφορούν τη χρησιμοποίησή του ως 
αποδείξεως ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των σκύλων, καθώς και τη 
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χρήση αυτοκόλλητων ετικετών για να γίνουν οι μεταβολές σχετικά με την 
ταυτοποίηση του κυρίου και του ζώου, και, αφετέρου, εκείνες που αφορούν 
τον καθορισμό ενός μοναδικού αριθμού για τις γάτες και τα κουνάβια, δεν 
αποτελούν τεχνικούς κανόνες υπό την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 98/34, 
οι οποίοι, κατά το άρθρο 8 της οδηγίας αυτής, πρέπει προηγουμένως να 
γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή. 

 Επί των δικαστικών εξόδων 

72      Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριων 
δικών τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος 
δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. 
Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο 
Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. 

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφαίνεται: 

1)      Τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο εδάφιο, 
του κανονισμού (ΕΚ) 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, καθώς και τα άρθρα και παραρτήματα της αποφάσεως 
2003/803/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την 
καθιέρωση ενός υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές 
μετακινήσεις σκύλων, γαλών και κουναβιών, έχουν την έννοια ότι δεν 
αποκλείουν εθνική ρύθμιση η οποία επιβάλλει αρίθμηση των 
διαβατηρίων για ζώα συντροφιάς συνιστάμενη σε ένα μοναδικό 
αριθμό ο οποίος περιέχει τον με δύο χαρακτήρες κωδικό ISO του περί 
ου πρόκειται κράτους μέλους συνοδευόμενο από τον διψήφιο αριθμό 
εγκρίσεως του εγκεκριμένου διανομέα και από σειρά εννέα αριθμών, 
όταν η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει τη μοναδικότητα αυτού του αριθμού 
ταυτοποιήσεως. 

2)      Τα άρθρα 3, στοιχείο β΄, 4, παράγραφος 2, 5 και 17, δεύτερο εδάφιο, 
του κανονισμού 998/2003, καθώς και τα άρθρα και παραρτήματα της 
αποφάσεως 2003/803 έχουν την έννοια ότι: 

–        δεν αποκλείουν ρύθμιση, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, κατ’ 
εφαρμογήν της οποίας το διαβατήριο 
ζώου συντροφιάς χρησιμοποιείται όχι μόνον ως ταξιδιωτικό 
έγγραφο, σύμφωνα με τη ρύθμιση της Ένωσης, αλλά και ως 
απόδειξη της ταυτοποιήσεως και καταχωρίσεως των σκύλων σε 
εθνικό επίπεδο, και 
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–        αποκλείουν εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, η 
οποία προβλέπει μόνον ένα χώρο στο διαβατήριο 
ζώου συντροφιάς για την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και 
της διευθύνσεως του κυρίου του ζώου, στοιχείων των οποίων οι 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις γίνονται με επικόλληση 
αυτοκόλλητων ετικετών. 

3)      Εθνικές διατάξεις, όπως, αφενός, εκείνες που περιλαμβάνονται στη 
βελγική ρύθμιση σχετικά με το διαβατήριο ζώου συντροφιάς και 
αφορούν τη χρησιμοποίησή του ως αποδείξεως ταυτοποιήσεως και 
καταχωρίσεως των σκύλων, καθώς και τη χρήση αυτοκόλλητων 
ετικετών για να γίνουν οι μεταβολές σχετικά με την ταυτοποίηση του 
κυρίου και του ζώου, και, αφετέρου, εκείνες που αφορούν τον 
καθορισμό ενός μοναδικού αριθμού για τις γάτες και τα κουνάβια, δεν 
αποτελούν τεχνικούς κανόνες υπό την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφορήσεως 
στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, 
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, οι οποίοι 
τεχνικοί κανόνες, κατά το άρθρο 8 της οδηγίας αυτής, πρέπει 
προηγουμένως να γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή. 
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CE 1er déc. 2020, n° 446808 ; TA Paris, ord., 5 nov. 2020, n° 

2017962 
 

Republique Francaise31 

Au nom du people francais 

Exposé des faits32 

Vu la procédure suivante: 

M. C... E... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, en 
premier lieu, d'ordonner la suspension immédiate de l'arrêté n° DTPP-2020-995 du 28 
octobre 2020 par lequel le préfet de police de Paris a décidé, d'une part, le placement 
en fourrière de son chien, d'autre part, le cas échéant, l'euthanasie de l'animal après 
avis d'un vétérinaire et, enfin, sa stérilisation, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet 
de police de lui permettre de procéder à la régularisation de la situation du chien, en 
troisième lieu, de lui restituer l'animal ou de le confier à une association de protection 
animale et, en dernier lieu, de désigner M. A... D..., expert judiciaire et vice-président 
du conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France, afin de procéder à 
l'expertise du chien pour déterminer la catégorie dont il relève. Par une ordonnance 
n° 2017962 du 5 novembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Paris 
a ordonné la suspension de l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le 
préfet de police a décidé la possible euthanasie du chien et a rejeté le surplus de la 
demande de M. E... B.... 

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du 
Conseil d'Etat, M. E... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2020 ; 

2°) d'ordonner la remise sans délai du chien " Blue " au Dr. Thierry Bedossa, dans sa 
clinique vétérinaire de Neuilly-sur-Seine, afin qu'une nouvelle diagnose ethnique soit 
réalisée ; 

3°) de tirer les conséquences des conclusions à venir du Dr. Bedossa ; 

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au 
titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Il soutient que : 

 

31 https://www.dalloz-actualite.fr/node/droit-vie-d-un-animal-consacre-par-juge-

administratif#.YW7qVBpByUk 

 
32 Με την ordonnance  

https://www.dalloz-actualite.fr/node/droit-vie-d-un-animal-consacre-par-juge-administratif#.YW7qVBpByUk
https://www.dalloz-actualite.fr/node/droit-vie-d-un-animal-consacre-par-juge-administratif#.YW7qVBpByUk
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- l'ordonnance contestée est entachée de défaut de réponse à moyen dès lors que le 
juge des référés de première instance ne s'est pas prononcé sur les moyens tirés de 
l'illégalité de l'arrêté du préfet de police du fait, d'une part, de son incohérence, 
puisqu'il ordonne successivement l'euthanasie puis la stérilisation du chien, d'autre 
part, de l'absence d'indication du danger grave et immédiat qui justifierait le 
placement de l'animal à la fourrière ; 

- elle méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que, 
d'une part, elle porte atteinte au droit à une expertise contradictoire, d'autre part, le 
juge des référés de première instance ne répond pas au moyen tiré de la 
méconnaissance du IV de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime dont 
il ressort qu'une mise en demeure préalable aux fins de régularisation aurait dû lui 
être adressée ; 

- elle méconnaît les dispositions de l'article 515-14 du code civil, l'article 3 de la 
convention européenne pour la protection des animaux domestiques du 13 novembre 
1987 et l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que 
le juge des référés de première instance a décidé du maintien en fourrière de son 
chien sans motiver en quoi ce placement est compatible avec la qualité d'être sensible 
de l'animal ; 

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, d'une 
part, eu égard à son incohérence dans la motivation du refus de restitution de son 
chien, et, d'autre part, eu égard à la confusion opérée par le juge des référés de 
première instance entre les notions de propriété et de détention ; 

- le juge des référés de première instance a dénaturé ses conclusions ; 

- la condition d'urgence est satisfaite ; 

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés 
fondamentales ; 

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe du 
caractère contradictoire de la procédure ; 

- il porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de 
son chien et à sa qualité d'être vivant doué de sensibilité dès lors qu'il méconnaît 
l'interdiction de le placer dans des conditions de vie angoissantes et la nécessité de 
tenir pleinement compte de son bien-être ; 

- les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1999, qui posent une présomption simple de 
dangerosité des chiens de catégories 1 et 2, ne reposent sur aucun fondement 
scientifique ; 

- la diagnose effectuée en fourrière sur son chien ne respecte pas les conditions posées 
par l'arrêté du 27 avril 1999, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que celui-ci 
relève de la catégorie 1 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
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Vu : 

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

- la convention européenne pour la protection des animaux domestiques du 13 
novembre 1987 ; 

- le code rural et de la pêche maritime ; 

- l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et 
établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet 
des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ; 

- le code de justice administrative ; 

Motifs 

#1 Considérant ce qui suit : 

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 
: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut 
ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à 
laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé 
de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une 
atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai 
de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des 
référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni 
audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît 
manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la 
juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 

Sur le cadre juridique du litige 

2. Aux termes du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " En 
cas de danger grave et immédiate pour les personnes ou les animaux domestiques, le 
maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un 
lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à 
l'euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiate tout chien 
appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par 
une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa 
présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé ou 
tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du présent article, ou dont le 
propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I 
de l'article L. 211-13- (...) ". Aux termes de l'article L. 211-13 du même code : " Ne 
peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 : / (...) 3° les personnes 
condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour 
délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) ". Aux termes de l'article L. 211-13-
1 du même code : " I. - Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article 
L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une 
formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la 
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prévention des accidents. / (...) II. - Le propriétaire ou le détenteur d'un chien 
mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois 
et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à 
l'article L. 211-14-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-16 du même code : " (...) / II. 
- Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens 
de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par 
une personne majeure. (...) ". 

#2 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche 
maritime: " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des 
mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 211-11 sont répartis entre deux catégories : / 1° Première 
catégorie : les chiens d'attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de 
défense. / Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture 
établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. " Aux termes 
de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de ces dispositions : 
" Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code 
rural : / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens 
de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le 
ministre de l'agriculture et de la pêche ; / - les chiens assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, 
sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de 
la pêche ; / - Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés " pit-bulls 
" ; (...) ". Aux termes, enfin, de l'article 2 du même arrêté : " Relèvent de la 2e catégorie 
des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : / - les chiens de race 
Staffordshire terrier ; / - les chiens de race American Staffordshire terrier ; (...) ". 

4. Il résulte de tout ce qui précède que les chiens de race Staffordshire terrier ou 
American Staffordshire terrier et ceux qui, par leurs caractéristiques morphologiques, 
sont assimilables à ces races sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le 
ministre chargé de l'agriculture, relèvent respectivement des deuxième et première 
catégories établies par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, et que 
la propriété ou la détention de tels chiens nécessitent l'accomplissement d'un certain 
nombre de démarches administratives ainsi que le suivi d'une formation spéciale et la 
détention d'une attestation d'aptitude. En outre, la présence de ces chiens sur la voie 
publique est soumise à l'obligation de leur muselage et de leur tenue en laisse par une 
personne majeure. Enfin, ces chiens ne peuvent être détenus par une personne 
condamnée pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit ayant fait l'objet 
d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 

Sur la requête de M. E... B... : 

5. M. E... B... relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2020 du juge des référés 
du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, après avoir ordonné la 
suspension de l'article 3 de l'arrêté en litige qui prévoit, le cas échéant, l'euthanasie 
de son chien, a rejeté le surplus de sa demande. Il conclut, d'une part, à l'annulation, 
dans cette mesure, de cette ordonnance, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné que 
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l'animal soit extrait de la fourrière et remis à un vétérinaire pour que ce dernier 
procède à une nouvelle expertise. 

6. Il résulte de l'instruction à laquelle a procédé le juge des référés du tribunal 
administratif de Paris que, le 17 octobre 2020 à 22h55, en période de couvre-feu, M. 
E... B... a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il promenait son chien sur la 
voie publique en laisse mais sans muselière et n'a pas été en mesure de fournir 
l'attestation d'aptitude prévue par les dispositions citées au point 1. Il résulte 
également de cette instruction que M. E... B... fait l'objet de six inscriptions au bulletin 
n° 2 du casier judiciaire. Le préfet de police de Paris a, par l'arrêté en litige, décidé le 
placement en fourrière du chien de M. E... B.... 

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : 

7. En premier lieu, M. B... soutient que l'ordonnance du 5 novembre 2020 est entachée 
d'irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas 
répondu à son moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du préfet de police de 
Paris, des dispositions du IV de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime 
aux termes duquel : " En cas de constatations du défaut de permis de détention, le 
maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien 
de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de 
régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que 
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et 
peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie (...) 
". Toutefois, ce moyen était inopérant, dès lors qu'aux termes du I du même article L. 
211-14, les dispositions de celui-ci ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 
L. 211-13 du même code dont, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, M. E... B... 
relève. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'était pas tenu 
d'y répondre. 

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de police en litige ne 
mentionnerait pas quel danger grave et immédiat justifie le placement du chien de M. 
E... B... en fourrière et serait, ainsi, irrégulier, était également inopérant, dès lors que 
les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sans être muselés ou qui sont détenus par une 
personne ayant fait l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont 
réputés présenter un tel danger et le juge des référés du tribunal administratif n'était 
donc pas tenu d'y répondre. 

9. Enfin, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a, contrairement à ce 
que soutient M. E... B... ni dénaturé ses conclusions, auxquelles il a d'ailleurs 
partiellement fait droit, ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure en 
rejetant sa demande d'expertise complémentaire ni, enfin, omis de répondre au 
moyen tiré de ce qu'il aurait des droits découlant de la propriété de son chien, ainsi 
qu'il ressort du point 11 de l'ordonnance attaquée. 

En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 

10. En premier lieu, si M. E... B... soutient que son chien ne relève pas des types de 
chiens susceptibles d'être dangereux en application de l'article L. 211-2 du code rural 
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et de la pêche maritime, d'une part, il ressort du document intitulé " passeport " du 
chien, qu'il produit lui-même, que ce document mentionne, sous la rubrique " race " 
du chien : " american staff ", soit un type de chien relevant de la catégorie 1 de l'arrêté 
du 27 avril 1999 susvisé dès lors qu'aucun document généalogique n'est fourni, 
d'autre part, que le rapport de catégorisation en date du 23 octobre 2020, établi à 
l'occasion du placement en fourrière, conclut à un tel classement. M. E... B... ne 
conteste pas sérieusement ce rapport en se bornant à fournir un mail d'un vétérinaire 
consulté par ses soins indiquant que les éléments qu'il contient lui " paraissent 
incomplets ". 

11. En deuxième lieu, en tout état de cause, le droit à la vie du chien n'est pas menacé, 
dès lors que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif 
de Paris a suspendu l'arrêté du préfet de police en litige en tant qu'il prescrivait, le cas 
échéant, son euthanasie et il ne résulte pas de l'instruction que ce juge a conduit que 
son bien-être serait altéré du fait de son placement en fourrière lequel est, de surcroît, 
susceptible de déboucher sur le placement de l'animal auprès d'une association, 
comme le souhaite le requérant lui-même. 

12. Enfin, il ne ressort pas des pièces que produit M. E... B... que le ministre chargé de 
l'agriculture aurait entaché l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé d'erreur manifeste 
d'appréciation en retenant une classification des chiens susceptibles d'être dangereux 
fondée sur le type de ces chiens et non sur leur comportement. 

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition 
d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. E... B..., y compris ses conclusions 
présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice 
administrative. 

Dispositif 

O R D O N N E : 

------------------ 

Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée. 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E... B... ainsi qu'au ministre 
de l'intérieur. 

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris 

 

SUJETS ABORDÉS DANS LES MOTIFS 
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