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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείµενο

Σκοπός του παρόντος είναι η προστασία των ζώων συ-
ντροφιάς και η εξασφάλιση της ευζωίας τους, η ενίσχυ-
ση 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.

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 διαβίω-
σής του, (β) δεν υποφέρει από καταστάσεις όπως πόνος,
φόβος και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συµπε-
ριφορές, οι οποίες είναι σηµαντικές για την καλή φυσική
και ψυχική του κατάσταση. Οι κανόνες ευζωίας των ζώ-
ων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές: 

i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, µε πρόσβαση
σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότη-
τα.

ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση,
µε ασφαλές και καθαρό κατάλυµα στέγασης και ανάπαυ-
σης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

iii. Ελευθερία από πόνο, τραυµατισµό και ασθένεια, µε
κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη.

iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, µε την κατάλληλη
συµπεριφορά και µεταχείριση.

v. Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συµπεριφοράς,
µε κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίη-
σης.

3. «Ζώο συντροφιάς»: κάθε ζώο που συντηρείται ή
προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως µέ-
σα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή αναφέρεται
στον κατάλογο του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά µε τις µετα-
δοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και
την κατάργηση ορισµένων πράξεων στον τοµέα της υ-
γείας των ζώων (L 84). Αν άρθρα του παρόντος αφορούν
συγκεκριµένα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους και γά-
τες, τότε αυτά αναφέρονται ρητώς. Ζώα συντροφιάς εί-
ναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι εργασίας, καθώς
και τα ζώα θεραπείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν µπορούν
να συντηρούνται ζώα άγριας πανίδας.

4. «Δεσποζόµενο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντρο-
φιάς που έχει ιδιοκτήτη. Οι άµεσοι απόγονοι δεσποζόµε-
νου 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 ά-
µεση επίβλεψη και φροντίδα του. Το πρόσωπο αυτό ανα-
γράφεται και στο έγγραφο ταυτοποίησης του ζώου.

7. «Ανάδοχος»: το φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί
προσωρινά ένα ή περισσότερα αδέσποτα ζώα συντρο-
φιάς έως ότου αυτά υιοθετηθούν. Ο ανάδοχος µπορεί να
επιλέγεται από τον δήµο ή τα φιλοζωικά σωµατεία και
τις φιλοζωικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα που εγγράφονται στο σχετικό υποµητρώο της παρ.
23, καθώς και από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αδει-
οδοτηµένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων ή καταφύγιο
που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29. Με-
ταξύ του αναδόχου και του δήµου ή του φιλοζωικού σω-
µατείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ή του φυσικού προσώπου υπογράφεται σύµ-
βαση 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 φυ-
λών του ζώου και είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Ε-
παγγελµατιών 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 Συλ-
λόγου 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 εκπαιδευό-
µενος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοήθειας και
προστασίας ατόµων µε αναπηρία ή ασθένειες. 

12. «Σκύλος εργασίας»: ο σκύλος υπό την ενεργή κα-
θοδήγηση του χειριστή του και µε επικουρικό ρόλο στην
εκτέλεση των καθηκόντων ή του σκοπού του χειριστή
του, ο οποίος χρησιµοποιείται για το κυνήγι (κυνηγετι-
κός), τη φύλαξη ποιµνίων (ποιµενικός), τη φύλαξη χώ-
ρων (φύλακας), ο σκύλος έρευνας και διάσωσης, ο σκύ-
λος ανίχνευσης δηλητηριασµένων δολωµάτων, καθώς
και ο σκύλος που χρησιµοποιείται από τις ένοπλες δυνά-
µεις, 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 άλ-
λης µορφής ψυχικής αναπηρίας, έχει λάβει ή λαµβάνει
ειδική εκπαίδευση και φέρει τα κατά τον νόµο πιστοποιη-
τικά. 

14. «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς
που εκδηλώνει επανειληµµένα απρόκλητη και αδικαιολό-
γητη επιθετικότητα προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα
χωρίς να απειληθεί, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι
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φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί
στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και, σύµφωνα µε γνωµά-
τευση κτηνιάτρου, δε θεραπεύεται.

15. «Σοβαρό νόσηµα»: κάθε µεταδοτική ή µη νόσος ά-
µεσου 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 υ-
γείας του ζώου σύµφωνα µε σχετική γνωµάτευση κτη-
νιάτρου. 

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 δυ-
σµενή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. 

19. «Κίνδυνος»: η πιθανότητα εκδήλωσης και το πιθα-
νό 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 προδια-
γραφές των άρθρων 28 και 29 και στην οποία φιλοξενού-
νται 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 επανέ-
νταξή τους στο οικείο περιβάλλον. 

21. «Υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς»: η περιέ-
λευση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς σε κατάσταση
δεσποζόµενου.

22. «Έγγραφο ταυτοποίησης»: το διαβατήριο, το οποίο
εκδίδεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Εκτελεστι-
κού Κανονισµού (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης
Ιουνίου 2013 για τα υποδείγµατα εγγράφων ταυτοποίη-
σης σχετικά µε τις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινή-
σεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλό-
γων 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 Συµ-
βουλίου (L 178). 

23. «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)»: η
διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταγραφής των ζώων
συντροφιάς µε την ονοµασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συ-
ντροφιάς» που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. Στο ΕΜΖΣ περιλαµβάνονται τα κάτωθι υποµητρώα: 

(α) Υποµητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώ-
ων Συντροφιάς. 

(β) Υποµητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Οργανώσε-
ων όπου καταγράφονται όλα τα αναγνωρισµένα και νο-
µίµως λειτουργούντα φιλοζωικά σωµατεία και οι φιλοζω-
ικές 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 χαρα-
κτήρα 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 Ε-
κτροφέων όπου καταγράφονται οι επαγγελµατίες και ε-
ρασιτέχνες εκτροφείς σκύλων και γατών. 

(ε) Πανελλήνια Πλατφόρµα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώ-
ων Συντροφιάς όπου καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα
προς υιοθεσία ζώα µε το όνοµα, τη φωτογραφία, την πε-
ριγραφή, τα στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία και
λοιπά στοιχεία. 

(στ) Υποµητρώο Εθελοντικής Αιµοδοσίας Ζώων Συ-
ντροφιάς όπου καταγράφονται οι ιδιοκτήτες ζώων συ-
ντροφιάς που επιθυµούν εθελοντικά να συνεισφέρουν
στις Τράπεζες Αίµατος που λειτουργούν για τα ζώα, κα-
θώς και τα ζώα συντροφιάς που διαθέτουν για εθελοντι-
κή αιµοδοσία.

(ζ) Αποθετήριο διαβατηρίων που διανέµονται από τον
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο στους εξουσιοδοτηµέ-
νους κτηνιάτρους µε σκοπό τη διάθεσή τους στους ιδιο-
κτήτες ζώων συντροφιάς.

24. «Μητρώο παραβατών»: το ηλεκτρονικό µητρώο
που τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών, το οποίο ενηµε-
ρώνεται 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 παρα-
βάτη σε αυτό αποκλείει τη δυνατότητα καταχώρησής
του στο ΕΜΖΣ ως ιδιοκτήτη ή αναδόχου ζώου ή υπεύθυ-
νου ευζωίας ζώου για λογαριασµό νοµικού προσώπου.

25. «Ηλεκτρονικό βιβλιάριο»: το σύνολο των στοιχεί-
ων που καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ και αφορούν στην υ-
γεία του ζώου συντροφιάς. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο α-
ντικαθιστά το βιβλιάριο υγείας του ζώου.

26. «Τσίρκο»: η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, η
σκηνή ή η τέντα, στην οποία πραγµατοποιούνται, µε κερ-
δοσκοπικό 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 εναλλασ-
σόµενη ακολουθία, ψυχαγωγικά προγράµµατα, παρα-
στάσεις, διασκεδαστικά µικρά κωµικά θεατρικά δρώµενα,
τραγούδια και χορό µε ποικίλο περιεχόµενο.

28. «Μη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση εκτός Ελ-
λάδας»: οποιαδήποτε µετακίνηση ζώου συντροφιάς ε-
κτός Ελλάδας που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το ε-
ξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, η οποία: (α) δεν α-
ποσκοπεί στην πώληση ή στην κατ’ άλλον τρόπον µετα-
βίβαση 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 υ-
πό την ευθύνη εξουσιοδοτηµένου προσώπου στην περί-
πτωση που το ζώο συντροφιάς δεν βρίσκεται µαζί µε τον
ιδιοκτήτη του. Στην τελευταία περίπτωση, τίθενται στη
διάθεση των αρµοδίων αρχών στοιχεία που αποδεικνύ-
ουν και την αντίστοιχη µετακίνηση του ιδιοκτήτη.
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Άρθρο 3
Αρµόδιες αρχές

1. Αρµόδια αρχή για τη θέσπιση και την παρακολούθη-
ση της εφαρµογής των κανόνων αναφορικά µε την υγεία
των ζώων, την κτηνιατρική δηµόσια υγεία, την παρακο-
λούθηση 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 Συµ-
βουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την παρακολού-
θηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγό-
ντων, 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 Διεύ-
θυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 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 εντο-
πίζονται 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 Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού προγράµ-
µατος, το οποίο περιλαµβάνει τις αναγκαίες δράσεις για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δήµων που θε-
σπίζονται µε τον παρόντα προς τον σκοπό της ευζωίας
και της αποτελεσµατικής διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων, καθώς και της πρόληψης δηµιουργίας νέων αδέ-
σποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων κάθε δήµου.
Κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα συνοδεύεται από προϋ-
πολογισµό των επιµέρους κονδυλίων που απαιτούνται
για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κάθε δράσης. 

(β) Τη συνεργασία µε φιλοζωικά σωµατεία και φιλοζω-
ικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι
εγγεγραµµένα στο ΕΜΖΣ µε στόχο ιδίως: (βα) την απο-
τελεσµατική υλοποίηση προγραµµάτων περισυλλογής
και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε κατάλ-
ληλα 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 πε-
ρίθαλψη µε υποστήριξη κτηνιάτρου των ασθενών ή τραυ-
µατισµένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (βδ) τη µέρι-
µνα για την υιοθεσία τους στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό 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 Τµή-
µα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργά-
νωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ-
πουργείου Εσωτερικών προτάσεων εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων προστασίας αδέσποτων ζώων για τις ανά-
γκες ενηµέρωσης και τεχνικής κατάρτισης των απασχο-
λούµενων υπαλλήλων του δήµου.

(δ) Τον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων και
προγραµµάτων που µπορούν να συµβάλουν στην προ-
στασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζό-
µενων και αδέσποτων, στην ενηµέρωση και την ευαισθη-

τοποίηση των πολιτών στα θέµατα της υπεύθυνης ιδιο-
κτησίας ζώου συντροφιάς και γενικότερα στην προαγω-
γή της φιλοζωίας. 

(ε) Την υποβολή ετήσιας αναφοράς στο Τµήµα Προ-
στασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών αναφορικά µε την πρόοδο υλοποίησης των
εγκεκριµένων επιχειρησιακών προγραµµάτων και δράσε-
ων 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 δράσε-
ων κάθε δήµου. 

3. Αρµόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρµογής των
επιχειρησιακών προγραµµάτων περισυλλογής και δια-
χείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και
πρόληψης δηµιουργίας νέων αδέσποτων ζώων που εκ-
πονούν οι δήµοι σύµφωνα µε την παρ. 2 είναι το Τµήµα
Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνω-
σης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, στο οποίο ανατίθενται και ο συντονι-
σµός και η ευθύνη για τη γενικότερη πρόοδο στο θέµα
της αντιµετώπισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς α-
πό τους δήµους. Το Τµήµα Προστασίας Ζώων Συντρο-
φιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ι-
δίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

(α) Τη συνολική ευθύνη για την εφαρµογή της κυβερ-
νητικής πολιτικής που αφορά στη µέριµνα για τα ζώα συ-
ντροφιάς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την ε-
ποπτεία και τον συντονισµό των προγραµµάτων διαχείρι-
σης αδέσποτων ζώων από τους δήµους και τον καθορι-
σµό των κατάλληλων πρακτικών για τη διαχείριση του α-
ριθµού των αδέσποτων ζώων.

(β) Τη µέριµνα ώστε τα επιχειρησιακά προγράµµατα
διαχείρισης αδέσποτων ζώων των δήµων να περιλαµβά-
νουν 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 αδέσπο-

των ζώων τα οποία έχουν εµβολιαστεί, στειρωθεί, ση-
µανθεί 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 αυ-
τοί έχουν τις κάτωθι αρµοδιότητες: 

(α) Τη διενέργεια της σήµανσης σε σκύλους και γάτες
µε χρήση των κατάλληλων µέσων ηλεκτρονικής σήµαν-
σης, την καταχώρηση 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.
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(γ) Την έκδοση και την υπογραφή εκτυπωµένου αντι-
γράφου από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο του ζώου, σε κάθε
περίπτωση που το χρειάζεται ο ιδιοκτήτης.

(δ) Τη λήψη γενετικού υλικού σκύλων και γατών και
την αποστολή του στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυ-
σης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύµατος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, για ό-
σα ζώα δεν στειρωθούν.

(ε) Την έκδοση διαβατηρίου (εγγράφου ταυτοποίησης)
του ζώου συντροφιάς σύµφωνα µε τον Εκτελεστικό Κα-
νονισµό (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου
2013 για τα υποδείγµατα εγγράφων ταυτοποίησης σχε-
τικά µε τις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις σκύ-
λων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδα-
φών και τρίτων χωρών, καθώς και τη µορφή, τη διάταξη
και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστο-
ποιούν τη συµµόρφωση µε ορισµένους όρους οι οποίοι
προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 576/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και την
καταχώρηση 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 κτη-
νιατρικής νοµοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς και της ορ-
θής λειτουργίας του συστήµατος σήµανσης και καταγρα-
φής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι
οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και των πε-
ριφερειακών ενοτήτων της Χώρας, καθώς και οι αρµό-
διες υπηρεσίες του οικείου δήµου. Οι αρχές αυτές έχουν
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

(α) Τη συνεργασία µε τους φορείς εκτέλεσης της σή-
µανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς για
τον συντονισµό των ενεργειών τους, την παροχή τεχνι-
κών οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξης για την πλήρη
και ενιαία εφαρµογή της ηλεκτρονικής σήµανσης σκύ-
λων και γατών.

(β) Τον έλεγχο και την εποπτεία των φορέων εκτέλε-
σης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συ-
ντροφιάς.

(γ) Τον έλεγχο σε τακτική βάση, καθώς και µετά από υ-
ποβολή καταγγελιών, των καταφυγίων στα οποία διαµέ-
νουν ζώα συντροφιάς, προκειµένου να εξακριβωθεί εάν
τηρούνται οι κανόνες ευζωίας και οι λοιποί όροι που τί-
θενται από τη νοµοθεσία.

6. Αρµόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης των παρα-
βάσεων του άρθρου 35 είναι οι υπάλληλοι της Ελληνικής
Αστυνοµίας, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
Αγοράς του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), της Δασικής Υπηρε-
σίας, των τελωνειακών αρχών, του Λιµενικού Σώµατος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής, των αρµοδίων υπηρεσιών των
δήµων, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι ιδιωτι-
κοί φύλακες θήρας των αναγνωρισµένων από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών οργα-
νώσεων. Για τις παραβάσεις της περ. γ΄ της παρ. 10 και
της παρ. 15 του άρθρου 8, καθώς και της παρ. 6 του άρ-
θρου 17, αρµόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης στα
σηµεία εισόδου της Χώρας από χώρες εκτός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, είναι οι τελωνειακές αρχές της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

7. Αρµόδιος φορέας για τη δηµιουργία, την τήρηση και
τη διαχείριση του ΕΜΖΣ και των υποµητρώων που περι-
λαµβάνονται σε αυτό ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Πλη-

ροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, η οποία συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, καθώς και µε το Τµήµα Προστασίας
Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει-
τουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσω-
τερικών. 

8. Αρµόδια αρχή για τα θέµατα που αφορούν στα ζώα
εργασίας των Ενόπλων Δυνάµεων είναι το Υπουργείο Ε-
θνικής 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 Διακυ-
βέρνησης τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σή-
µανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιο-
κτητών τους, µε την ονοµασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων
Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)». Το ΕΜΖΣ δύναται να διαλειτουρ-
γήσει µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. µε όλα τα µητρώα του δηµοσίου τοµέα, κα-
θώς και αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων άλλων κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Πιστοποιηµένοι χρήστες του ΕΜΖΣ είναι:
(α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συ-

ντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυ-
τοποιείται µέσω διαλειτουργικότητας µε το µητρώο του
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα
πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενηµε-
ρώνουν το ΕΜΖΣ µε τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής
τους.

(β) Οι αρµόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρι-
κού Συλλόγου.

(γ) Οι αρµόδιοι υπάλληλοι των δήµων για τις ανάγκες
παρακολούθησης και εφαρµογής του προγράµµατος δια-
χείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραµ-
µάτων για τα δεσποζόµενα ζώα, καθώς και για τις ανά-
γκες καταχώρησης και 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 Λει-
τουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσω-
τερικών. 

(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 σω-
µάτων ασφαλείας.

(η) Οι αρµόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δα-
σών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. 

3. Στο ΕΜΖΣ καταχωρίζονται από τους εξουσιοδοτη-
µένους κτηνιάτρους τα στοιχεία που αφορούν:

(α) Στην ταυτοποίηση των σκύλων και των γατών, ό-
πως ο µοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήµανσης, το
έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) εφόσον έχει εκδο-
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θεί, το φύλο, το χρώµα, η φυλή, η ένδειξη και η ηµερο-
µηνία στείρωσης ή η ένδειξη και η ηµεροµηνία αποστο-
λής γενετικού υλικού (DNA) του ζώου στο Εργαστήριο
Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντρο-
φιάς του άρθρου 13, οι εµβολιασµοί και η ηµεροµηνία κά-
θε εµβολιασµού, ο µοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σή-
µανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει, τα α-
ποτελέσµατα εργαστηριακών εξετάσεων και, σε περί-
πτωση θετικού αποτελέσµατος εξέτασης λεϊσµανίωσης,
ο τίτλος των αντισωµάτων, καθώς και κάθε άλλο µεταδο-
τικό νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης σύµφωνα µε το
π.δ. 41/2006 (Α΄ 44), η απώλεια ή η εύρεση δεσποζόµε-
νου σκύλου ή γάτας και οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες, ο
θάνατος, η ηµεροµηνία και η αιτία θανάτου. Επίσης, κα-
ταχωρείται φωτογραφία του ζώου, αναφέρεται εάν το
ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργα-
σίας ή ζώο θεραπείας και αναγράφονται τυχόν κληρονο-
µικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίν-
δυνη για τα ίδια τα ζώα ή τους απογόνους τους, οπότε
και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η στείρωση του ζώ-
ου.

(β) Στην ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου
του ζώου συντροφιάς, όπως το ονοµατεπώνυµο, η διεύ-
θυνση, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ), το τηλέ-
φωνο και ο αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύ-
ναµου δηµοσίου εγγράφου. Η καταχώρηση και η επεξερ-
γασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των ανω-
τέρω 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 κυκλοφο-
ρία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδη-
γίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
Δεδοµένων) (L 119). Κατ’ εξαίρεση, για ζώα θεραπείας,
ζώα επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπο-
ρίας ζώων συντροφιάς, σκύλους βοήθειας, φύλαξης, έ-
ρευνας και διάσωσης, καθώς και για σκύλους που χρησι-
µοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις, τα σώµατα α-
σφαλείας και τις διωκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. και του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, είναι δυνατόν η καταχώριση
στο ΕΜΖΣ να γίνεται στο όνοµα νοµικού προσώπου.
Στην περίπτωση αυτή, υπεύθυνος για την ευζωία του ζώ-
ου είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση
του αρµοδίως αποφασίζοντος οργάνου και, αν δεν έχει
οριστεί τέτοιο, ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προ-
σώπου. Το πρόσωπο αυτό και η ιδιότητά του καταγράφο-
νται στο έγγραφο ταυτοποίησης και στο ΕΜΖΣ και το α-
νωτέρω πρόσωπο λογίζεται ως ιδιοκτήτης του ζώου ό-
σον αφορά στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που α-
πορρέουν 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) ηµίαι-
µου ζώου συντροφιάς.

(δ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον στον α-
ριθµό έγκρισης του εκτροφέα, την καταγραφή γεννών α-
νά θηλυκό ζώο εκτροφής, καθώς και την καταγραφή κά-
θε 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 περισυ-
νελέγησαν 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 φιλο-
ξενείται από ανάδοχο, καταγράφονται και τα στοιχεία
αυτού. 

5. Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3, στο ΕΜΖΣ δηµι-
ουργούνται και λειτουργούν τα υποµητρώα της παρ. 23
του άρθρου 2.

6. Η ηλεκτρονική σήµανση, η καταγραφή και η έκδοση
εγγράφου ταυτοποίησης του ζώου συντροφιάς πραγµα-
τοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε την παρ. 7 και ασκούν νόµιµα το κτηνιατρι-
κό επάγγελµα στην Ελλάδα, καθώς και από εθελοντές
κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, οι οποίοι παρέχουν προσωρινά και περιστα-
σιακά 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 (ΓΕΩ-
ΤΕΕ). Ο κτηνίατρος, κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρο-
νικής σήµανσης, µεριµνά για την πλήρη και ακριβή ενη-
µέρωση 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 πι-
στοποίηση των κτηνιάτρων των περιφερειακών ενοτή-
των της Χώρας και των κτηνιάτρων που υπηρετούν ή συ-
νεργάζονται 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 εύρε-
ση δεσποζόµενου σκύλου ή γάτας.

9. Για την πραγµατοποίηση της ηλεκτρονικής σήµαν-
σης ή την έκδοση διαβατηρίου, το πρόσωπο που θα κα-
ταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος του δεσποζόµενου
ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον πι-
στοποιηµένο 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 ηλι-
κίας του. 

10. Ο διενεργών τη σήµανση πιστοποιηµένος κτηνία-
τρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχο του
ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγρα-
φής, στην οποία αναγράφονται ο αριθµός σήµανσης του
ζώου, τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώµα, φυλή) και τα
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στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου (ονοµατεπώνυ-
µο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθµός ταυτότητας ή δια-
βατηρίου ή άλλου ισοδύναµου δηµοσίου εγγράφου). Η
βεβαίωση ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγραφής εκτυ-
πώνεται 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 α-
νάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υπο-
χρεούται να ενηµερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρµόδιο υ-
πάλληλο 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 δηµοσί-
ου εγγράφου), είτε το ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα)
του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή ανάδοχος, το αργότερο ε-
ντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη
µεταβολή. Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση δηλώ-
νονται εντός προθεσµίας δύο (2) εργασίµων ηµερών από
το σχετικό γεγονός. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ε-
νηµερώνονται αναλόγως από τον κτηνίατρο το ΕΜΖΣ και
το διαβατήριο του ζώου. Σε περίπτωση µόνιµης µετεγκα-
τάστασης του ιδιοκτήτη και του ζώου του εκτός Ελλά-
δος, η διαγραφή του ζώου συντροφιάς από το ΕΜΖΣ
πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε την επίδειξη σχετικού
αποδεικτικού εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί από δη-
µόσια αρχή, πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή χρη-
µατοπιστωτικό 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 κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα και οι ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώων που α-
νήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες
καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιµοποιούνται α-
ποκλειστικά για την φύλαξη ποιµνίων (ποιµενικών) µπο-
ρούν, εφόσον επιθυµούν, να σηµαίνουν, να καταγρά-
φουν, να στειρώνουν και να εµβολιάζουν τα ζώα συντρο-
φιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήµων ή στους
ειδικά διαµορφωµένους χώρους των δήµων, των διαδη-
µοτικών 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 οικο-
γένειες, άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του
Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες µε το ελάχιστο εγγυηµένο ει-
σόδηµα. Επίσης, οι δήµοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν
τροφή και φάρµακα στα φιλοζωικά σωµατεία και στις φι-
λοζωικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε
τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.

14. Η σήµανση και η ταυτοποίηση των ζώων συντρο-
φιάς πραγµατοποιούνται µε την τοποθέτηση στην αρι-
στερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστή-
µατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής ποµποδέ-
κτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ρα-
διοσυχνότητας µόνο για ανάγνωση, σύµφωνο µε το πρό-

τυπο 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 προ-
µηθευτές 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 χώ-
ρες και φέρουν ηλεκτρονική σήµανση µη συµβατή µε το
πρότυπο ISO 11784, σηµαίνονται και µε νέο συµβατό µέ-
σο, εφόσον παραµένουν στην Ελλάδα µόνιµα ή προσω-
ρινά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα
(90) ηµερών.

15. Οι κτηνίατροι που πραγµατοποιούν την ηλεκτρονι-
κή σήµανση των ζώων συντροφιάς υποχρεούνται να ε-
λέγχουν τη λειτουργικότητα των µέσων ηλεκτρονικής
σήµανσης πριν από την τοποθέτησή τους στο σώµα του
ζώου και να χρησιµοποιούν µέσα ηλεκτρονικής σήµαν-
σης που πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. 14. Σε περί-
πτωση καταγγελίας για τη διάθεση ή τη χρήση µέσων η-
λεκτρονικής σήµανσης που δεν πληρούν τις προδιαγρα-
φές της παρ. 14, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιµο-
ποιούν αυτά υποχρεούνται να παρέχουν στα αρµόδια
όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6
του άρθρου 3 πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη συµ-
µόρφωσή τους µε την παρ. 14.

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 εξαφα-
νισµένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σηµεία ζωής για
περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµη-
νία 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 σήµαν-
ση, για τον έλεγχο του διαβατήριου τους και για τον εν
γένει έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του παρό-
ντος, οι δήµοι, οι περιφέρειες, και τα αρµόδια όργανα ε-
λέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρ-
θρου 3 εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές
µε µέριµνα και δαπάνες του οικείου φορέα ή οργάνου. 

18. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνεπι-
κουρεί τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης σε κάθε αναγκαίο θέµα για την υλοποίηση του
ΕΜΖΣ και συνεργάζεται για τη µετάπτωση των δεδοµέ-
νων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βά-
ση» που περιλαµβάνει τους κωδικούς σήµανσης, τα στοι-
χεία 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 Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

19. Οι σκύλοι εργασίας των ενόπλων δυνάµεων εξαι-
ρούνται της καταχώρησης στο ΕΜΖΣ και καταχωρούνται
σε ειδικό µητρώο ζώων εργασίας των Ενόπλων Δυνάµε-
ων. Η καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ πραγµατοποιείται µό-
νο µετά την έξοδό τους από τη στρατιωτική υπηρεσία
για οποιονδήποτε λόγο και την υιοθεσία τους από προ-
σωπικό των ενόπλων δυνάµεων ως ζώων συντροφιάς.
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Άρθρο 5
Έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο)

1. Το διαβατήριο, που εκδίδεται σύµφωνα µε το υπό-
δειγµα του Μέρους Ι΄ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Εκτελε-
στικού Κανονισµού (ΕΕ) 577/2013 είναι το µοναδικό έγ-
γραφο ταυτοποίησης των σκύλων και γατών. Τα βιβλιά-
ρια υγείας που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος παραµένουν σε ισχύ.

2. Το διαβατήριο εκδίδεται από εξουσιοδοτηµένο κτη-
νίατρο µε δικαιούχο αποκλειστικά φυσικό πρόσωπο α-
φού:
α) ο κτηνίατρος επαληθεύσει, ότι το ζώο συντροφιάς

φέρει την προβλεπόµενη σήµανση και
β) ο κτηνίατρος συµπληρώσει δεόντως τα τµήµατα Ι έ-

ως IV και σφραγίσει το τµήµα ΙΙΙ �ε διαφανή αυτοκόλλη-
τη µεµβράνη. Το τµήµα V του διαβατηρίου συµπληρώνε-
ται µόνο εφόσον το ζώο έχει συµπληρώσει την κατώτα-
τη ηλικία, στην οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί ο αντι-
λυσσικός εµβολιασµός. Στη περίπτωση αυτήν, κάθε αντι-
λυσσικός εµβολιασµός καλύπτεται µε διαφανή αυτοκόλ-
λητη µεµβράνη.

3. Ο εξουσιοδοτηµένος κτηνίατρος που εκδίδει το έγ-
γραφο ταυτοποίησης ενηµερώνει σχετικά το ΕΜΖΣ.

4. Τα διαβατήρια διανέµονται ονοµαστικά, κατόπιν ε-
νηµέρωσης 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 φιλο-
ζωικής οργάνωσης µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

5. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διανέµει τα
κενά έγγραφα ταυτοποίησης µόνο σε εξουσιοδοτηµέ-
νους κτηνιάτρους και είναι υποχρεωµένος να ενηµερώ-
νει το Αποθετήριο Διαβατηρίων του ΕΜΖΣ µε το ονοµα-
τεπώνυµο και τα στοιχεία επικοινωνίας των εξουσιοδο-
τηµένων κτηνιάτρων, µε µνεία του αριθµού των διαβατη-
ρίων, 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 Α-
νάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑ-
ΓΥΖΣ) την ταυτοποίηση γεννητόρων µη σηµασµένων ζώ-
ων συντροφιάς, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, κακοποι-
ηθεί, εντοπίζονται νεκρά ή όποτε άλλοτε κριθεί απαραί-
τητο, 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 κυ-
ρώσεις 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, δηµιουρ-
γείται και λειτουργεί στο ΕΜΖΣ Πανελλήνια Πλατφόρµα
Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Κάθε ζώο προς
υιοθεσία καταχωρείται στην πλατφόρµα αυτήν µε το ό-
νοµά 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 κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα ή του καταφυγίου που µεριµνά για την
υιοθεσία του ή του αναδόχου, εφόσον ο ανάδοχος το ε-
πιθυµεί, τους συνδέσµους σε άλλες ιστοσελίδες ή δηµό-
σιες σελίδες σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε επιπλέον
στοιχεία για το συγκεκριµένο ζώο και λοιπές πληροφο-
ρίες. 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 δια-
δικασίες 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 ανά-
δοχο, 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 µερι-
µνούν άµεσα για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο
ΕΜΖΣ. Επιτρέπεται, επίσης, η υιοθεσία αδέσποτου ηµίαι-
µου 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 αδέσπο-
του 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 οργανώ-
σεις µε έδρα σε άλλα κράτη. Για την υιοθεσία αδέσποτου
ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη, φυ-
σικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωµατείο, που δεν είναι µόνι-
µος 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 εκ-
πρόσωπό του ή σε πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιό-
τητα αποδεικνύεται από έγγραφο µε βέβαιη χρονολογία.
Ο υπεύθυνος για την υιοθεσία ενός ζώου στο εξωτερικό
µεριµνά για την ενηµέρωση του ΕΜΖΣ µε την ένδειξη ό-
τι υιοθετήθηκε και τη χώρα προορισµού. Για την υιοθεσία
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ζώου στο εξωτερικό, το οποίο φιλοξενείται σε καταφύ-
γιο, 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 εξω-
τερικό, το οποίο φιλοξενείται σε ανάδοχο, στο πιστοποι-
ητικό που εκδίδεται µέσω του συστήµατος TRACES ανα-
γράφεται ως τόπος προέλευσης του ζώου η διεύθυνση
κατοικίας του. Απαγορεύεται η καταβολή αντιτίµου για
την πραγµατοποίηση υιοθεσιών, εξαιρουµένων των εξό-
δων µετακίνησης του ζώου και τυχόν δαπανών σίτισης
και ιατρικής φροντίδας, τα οποία έχει αποδεδειγµένα
πραγµατοποιήσει ο υπεύθυνος για την υιοθεσία και τα ο-
ποία αναρτώνται στην Πλατφόρµα της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 8
Εκτροφή, αναπαραγωγή και εµπορία ζώων συντροφιάς

1. Οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπο-
ρίας ζώων συντροφιάς ιδρύονται και λειτουργούν σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4711/2020 (Α΄ 145), οφείλουν
να διαθέτουν κατάλληλο ενδιαίτηµα, να συµµορφώνο-
νται µε τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισµού (EE)
2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη
συµπλήρωση του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε
τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποί-
ες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, κα-
θώς 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. Ειδι-
κά οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπο-
ρίας σκύλων και γατών οφείλουν, επιπλέον, να εγγράφο-
νται στο Υποµητρώο Επαγγελµατιών και Ερασιτεχνών
Εκτροφέων του ΕΜΖΣ.

2. Οι εκτρεφόµενοι, οι αναπαραγόµενοι ή οι προς πώ-
ληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν ενηµερωµένο ηλεκτρο-
νικό βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο, σηµαίνονται υπο-
χρεωτικά και καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ. 

3. Οι ερασιτέχνες εκτροφείς µπορούν να αναπαρά-
γουν έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή θηλυκές γάτες
µία (1) φορά ανά έτος. Για κάθε γέννα λαµβάνουν προη-
γούµενη 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 Ερασιτε-
χνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδας ή τον Ελληνικό Όµι-
λο Γάτας ή τον Σύλλογο Εκτροφέων Γάτας Ελλάδος,
σχετικά µε την πορεία της προηγούµενης γέννας που αι-
τήθηκε ο ερασιτέχνης εκτροφέας ιδίως, ως προς την πε-
ρίθαλψη και εν γένει φροντίδα των νεογέννητων. 

4. Οι ιδιοκτήτες σκύλων ή γατών µπορούν να αναπα-
ράξουν το ζώο συντροφιάς µία (1) φορά σε όλη τη ζωή
του. Για τον σκοπό αυτόν λαµβάνουν προηγούµενη ά-

δεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 10, την ο-
ποία 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 α-
ναπαραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2019/2035. Τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής καταχωρού-
νται στο ΕΜΖΣ µε την ένδειξη αναπαραγωγικό ζώο. 

7. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιµοποιού-
νται 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 αναπαρα-
γωγή 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 φυσιολο-
γικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συµπερι-
φοράς τους µπορούν, ανάλογα µε το είδος και τη φυλή,
να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του
θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των α-
πογόνων του.

10. Απαγορεύονται:
(α) Η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δηµό-

σιους χώρους, συµπεριλαµβανόµενων των υπαίθριων α-
γορών.

(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 πώλη-
σης ειδών ζώων συντροφιάς (pet shops).

(ε) Η πώληση σκύλων και γατών από ηλεκτρονικά κα-
ταστήµατα, εκτός αν αυτά ανήκουν σε νοµίµως λειτουρ-
γούσες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και ε-
µπορίας ζώων συντροφιάς.  

11. Απαγορεύονται οι διαδικτυακές, έντυπες ή άλλες
αγγελίες «για ζευγάρωµα» ζώων συντροφιάς. 

12. Αγγελίες ή διαφηµίσεις για πώληση σκύλων και γα-
τών σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις, ιστοσελίδες
ή στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπονται µόνο α-
πό τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1, µε υπο-
χρεωτική 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 έ-
γκρισης του εκτροφέα, καθώς και των στοιχείων επικοι-
νωνίας του πωλητή (όνοµα και επώνυµο, αριθµός τηλε-
φώνου, λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Εφό-
σον στην αγγελία αναγράφεται ότι πρόκειται για καθα-
ρόαιµο ζώο συντροφιάς, αναρτάται υποχρεωτικά και το
πιστοποιητικό καθαροαιµίας (pedigree).

13. Αγγελίες για υιοθεσία σκύλων και γατών επιτρέπο-
νται 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
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αλλάζει τη ζωή σας. Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νοµικά υ-
ποχρεωµένος να διασφαλίσετε την κάλυψη όλων των α-
ναγκών για την ευζωία του. Σε αντίθετη περίπτωση, δια-
πράττετε αδίκηµα που τιµωρείται από τον νόµο». 

15. Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα σκύλοι
και γάτες που δεν έχουν ηλεκτρονική σήµανση ή προέρ-
χονται από εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις απαιτή-
σεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2035. Τα στοιχεία σή-
µανσης των εισαγόµενων ζώων (κωδικός σήµανσης και
όνοµα εισαγωγέα), από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης καταγράφονται στα σηµεία εισόδου στην Ελλάδα
και ενηµερώνεται απευθείας το ΕΜΖΣ.

16. Με την επιφύλαξη των παρ. 7, 8 και 9, τα προγράµ-
µατα 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 α-
πό 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) έ-
τους. H προθεσµία των προηγούµενων εδαφίων µπορεί
να διαφοροποιείται ανάλογα µε τη φυλή του ζώου και
άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, µετά από εµπεριστατω-
µένη γνωµάτευση κτηνιάτρου. Η στείρωση δεν είναι υ-
ποχρεωτική 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 α-
ποστολή δείγµατος γενετικού υλικού του ζώου. Σε περί-
πτωση που και αυτή η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, επι-
βάλλεται εκ νέου το πρόστιµο. 
Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσπο-

ζόµενου 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’ εξαί-
ρεση, η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύ-
λους εργασίας των ενόπλων δυνάµεων.

(β) Να σηµάνει και να καταγράψει το ζώο του στο ΕΜ-
ΖΣ, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα, πριν το ζώο εγκα-
ταλείψει 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 υ-

πάρχει ανάγκη καταχώρησης 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, ε-
φόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική εξέτασή
του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιά-
ριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει.

(ε) Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντρο-
φιάς, να µεριµνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλ-
ψή του, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλλη-
λου καταλύµατος, προσαρµοσµένου στον φυσικό τρόπο
διαβίωσης του ζώου, το οποίο να του επιτρέπει να βρί-
σκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εµποδίζονται οι
φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγµατοποί-
ηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του ά-
σκησης. 

(στ) Να εφοδιάζεται µε το διαβατήριο του ζώου του, ε-
άν πρόκειται να ταξιδέψει µε αυτό στο εξωτερικό και να
µεριµνά για την ενηµέρωσή του, σε περίπτωση µεταβο-
λής των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του ζώου.

(ζ) Να µην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. 
Σε περίπτωση που επιθυµεί να το αποχωριστεί, και ε-

φόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνω-
στοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρµόδια υπηρεσία
του δήµου του τόπου της µόνιµης κατοικίας του προκει-
µένου, µε µέριµνα του δήµου, να αναρτηθεί προς υιοθε-
σία στην Πανελλήνια Πλατφόρµα Υιοθεσίας Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών,
εφόσον πρόκειται για σκύλο ή γάτα. Ακολούθως, και ε-
φόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει απο-
κλειστικά στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου αυτού µε
την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβο-
λή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση, ε-
φόσον 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 αδέσπο-
του µε τα στοιχεία του δήµου. Ιδιοκτήτης που αποχωρί-
ζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δή-
µο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου
συντροφιάς για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.

(η) Να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλ-
λοντος 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 α-
νάγκες 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 κο-
πής µικρού τµήµατος του ενός αυτιού γάτας από κτηνία-
τρο µετά από επέµβαση στείρωσης.

(ια) Σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει ότι το ζώο συ-
ντροφιάς απολαµβάνει τις πέντε ελευθερίες που ορίζο-
νται στην παρ. 2 του άρθρου 2. 

2. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς ευθύ-
νεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά προκαλείται από το
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ζώο, σύµφωνα µε το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα
(π.δ. 456/1984, Α΄ 164). Για τα αδέσποτα ζώα συντρο-
φιάς, τα οποία δεν φιλοξενούνται σε ανάδοχο, η αντί-
στοιχη ευθύνη βαρύνει το πρόσωπο, τα στοιχεία του ο-
ποίου έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ για το συγκεκριµέ-
νο ζώο (δήµος ή φιλοζωικό σωµατείο ή φιλοζωική οργά-
νωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιώτης που διαθέ-
τουν καταφύγιο), εφόσον αυτοί δεν έχουν συµµορφωθεί
µε τις υποχρεώσεις τους από τον παρόντα νόµο και ι-
δίως, αν δεν έχουν στειρώσει τα ζώα αυτά, εκτός εάν
καταβληθεί αστική αποζηµίωση για την προκληθείσα
βλάβη ή ζηµία από άλλον φορέα, όπως ασφαλιστική ε-
ταιρεία. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν
σηµανθεί, η ευθύνη βαρύνει τον δήµο στα όρια του οποί-
ου προκλήθηκε η βλάβη ή η ζηµία.

3. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιο-
κτήτης 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 ιδιο-
κτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

(γ) Για την αποφυγή ατυχηµάτων, υποχρεούται κατά
τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει τον σκύλο του δε-
µένο 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 αλυσί-
δα ή το σκοινί είναι µακρύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και εφόσον η ιδιοκτησία δεν έχει περίφραξη, επιτρέπεται
η χρήση υπόγειου ηλεκτρονικού φράχτη.

(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 λιµνάζο-
ντα ύδατα. Εφόσον ο σκύλος διαµένει σε εξωτερικό χώ-
ρο, 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 χώ-
ρο 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 ιδιο-
κτήτης 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 γνω-
µάτευση που βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρε-
σης και εντολή αρµόδιου εισαγγελέα. Σε κάθε επίσκεψη
επαναληπτικού εµβολιασµού στον κτηνίατρο, ελέγχεται
η λειτουργία του µέσου ηλεκτρονικής σήµανσης και, ε-
φόσον 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 α-
ντίγραφο 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 έρευ-
νας και διάσωσης, αντίστοιχα.

7. Αφαιρείται για δύο (2) έτη η άδεια κυνηγιού από κυ-
νηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιµοποιείται στο κυ-
νήγι δεν έχει σηµανθεί, καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ και στει-
ρωθεί ή για τον οποίο δεν έχει αποσταλεί δείγµα γενετι-
κού υλικού στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενε-
τικού 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 κυ-
νηγετικού 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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-

ΣΗ 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 πε-
ριλαµβάνει 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 ασκεί-
ται και από συνδέσµους δήµων και διαδηµοτικές συνερ-
γασίες. Επιπλέον, οι δήµοι υποχρεούνται να εξυπηρε-
τούν τους πολίτες και ιδιοκτήτες δεσποζόµενων ζώων
συντροφιάς για διοικητικές πράξεις σχετικές µε το ΕΜ-
ΖΣ, καθώς και να υλοποιούν προγράµµατα πρόληψης δη-
µιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.

2. Ο δήµος δύναται, µε απόφαση του δηµοτικού συµ-
βουλίου, 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 κρά-
τος  µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καταχωρη-
µένες στο Υποµητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Οργα-
νώσεων του ΕΜΖΣ. Μεταξύ των δράσεων που αναλαµ-
βάνουν τα φιλοζωικά σωµατεία και οι φιλοζωικές οργα-
νώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνάµει σχετικών
συµβάσεων µε τους δήµους, µπορεί να συγκαταλέγεται
η έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την υλο-
ποίηση υιοθεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 7. Οι βασικοί ό-
ροι συνεργασίας του δήµου µε φιλοζωικά σωµατεία και
φιλοζωικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα κάθε δή-
µου. 

3. Κάθε δήµος ή συνεργαζόµενοι δήµοι ή σύνδεσµοι
δήµων ιδρύουν και λειτουργούν δηµοτικά ή διαδηµοτικά
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κτηνιατρεία, καταφύγια και αποτεφρωτήρια ζώων συ-
ντροφιάς σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρού-
µενους από το Δηµόσιο, την περιφέρεια ή από ιδιώτες
χώρους. Κάθε δήµος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε α-
ναγκαίο µέτρο για την αντιµετώπιση, µε κατάλληλο τρό-
πο, των αναγκών φιλοξενίας, προσωρινής διαµονής, πε-
ρίθαλψης και εν γένει φροντίδας των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, είτε µε τη δηµιουργία και λειτουργία τουλά-
χιστον ενός (1) καταφυγίου από τον ίδιο τον δήµο ή στο
πλαίσιο συνεργασίας µε άλλους δήµους ή ως µέλος συν-
δέσµου δήµων είτε µέσω της συστηµατικής συνεργα-
σίας µε φιλοζωικά σωµατεία ή φιλοζωικές οργανώσεις
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν εγγραφεί στο
ΕΜΖΣ και διαθέτουν αδειοδοτηµένα καταφύγια ή κατα-
φύγια που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28
και 29 ή δεν διαθέτουν τέτοια αλλά προτίθενται να ανα-
λάβουν το κόστος διαµονής και φροντίδας των ζώων σε
άλλα ενδιαιτήµατα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουρ-
γούν νοµίµως, όπως επαύλεις και ξενοδοχεία ζώων, ένα-
ντι 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 πα-
ροχή των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών από κα-
τάλληλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα είτε µε προσφυγή
στις διαδικασίες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εί-
τε 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 φύλα-
ξης για τα καταφύγια που λειτουργούν. Οι συµβάσεις µί-
σθωσης έργου του παρόντος δεν συµπεριλαµβάνονται
στον µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό των συµβάσεων µί-
σθωσης 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 α-
πό άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στην
αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς. Για τον σκοπό αυτόν, κά-
θε δήµος οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) όχηµα
περισυλλογής ειδικά διαµορφωµένο για τον σκοπό αυ-
τόν. Οι δήµοι και το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης µπορούν να καταρτίζουν προγράµµα-
τα εκπαίδευσης του προσωπικού των δήµων από πιστο-
ποιηµένους εκπαιδευτές. Τα συνεργεία περισυλλογής α-
δέσποτων 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 σή-
µανση.

(βα) Αν δεν έχουν σήµανση θεωρούνται αυτόµατα α-
δέσποτα και:

(βαα) Οδηγούνται στα δηµοτικά κτηνιατρεία ή σε συ-

νεργαζόµενα µε τον δήµο κτηνιατρεία, υποβάλλονται σε
κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, αποπαρασιτώνο-
νται, εµβολιάζονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική σήµαν-
ση και καταγράφονται στο ΕΜΖΣ ως αδέσποτα, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 4. 

(βαβ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση, ότι
είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, υπο-
βάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

(βαγ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση, ότι
είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από α-
νίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυ-
ντηρηθούν 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 συ-
ντροφιάς, αν δεν βρεθεί ανάδοχος, οδηγούνται στα δια-
θέσιµα καταφύγια, δηµοτικά, διαδηµοτικά ή σε καταφύ-
για φιλοζωικών σωµατείων και οργανώσεων µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα ή ιδιωτών φιλόζωων, µε σκοπό να
υιοθετηθούν κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7. 

(βαε) Αν δεν υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις σε καταφύ-
για, 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 στειρωµέ-
νο. Ζώο που βρίσκεται σε καταφύγιο και δεν υιοθετείται
µετά από διάστηµα τρίµηνης συνεχούς παραµονής σε
αυτό και ανάρτηση στην Πανελλήνια Πλατφόρµα Υιοθε-
σίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, δύναται να επιστρέ-
φεται στο οικείο περιβάλλον και στις περιοχές που ορί-
ζονται µε την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 45, µετά
από απόφαση της επιτροπής της παρ. 8, µε την προϋπό-
θεση, ότι είναι στειρωµένο. Δεν επιτρέπεται επαναφορά
των αδέσποτων ζώων περιµετρικά από νοσοκοµεία, σχο-
λεία, αθλητικά κέντρα, στις εγκαταστάσεις ενόπλων δυ-
νάµεων και σωµάτων ασφαλείας, αυτοκινητόδροµους
ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και ε-
πιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στα αεροδρόµια,
στους σιδηροδροµικούς σταθµούς, στους περιφραγµέ-
νους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγµέ-
νους χώρους του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών και Α-
λιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ,
καθώς και σε χώρους σφαγείων ή όπου συγκεντρώνο-
νται ή υπάρχουν σκουπίδια.
Σε κάθε περίπτωση, ζώα ηλικίας µικρότερης των πέντε

(5) µηνών δεν επανεντάσσονται στο οικείο τους περι-
βάλλον 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, ε-
λευθερώνεται 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 δηλω-
θεί ως απολεσθέν. Σε καταφατική περίπτωση, ενηµερώ-
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νεται ο ιδιοκτήτης για να το παραλάβει. Αν δεν υπάρχει
δήλωση απώλειας, διερευνάται εάν συντρέχει περίπτω-
ση εγκατάλειψης και ενηµερώνεται η Ελληνική Αστυνο-
µία.

(γ) Την ευθύνη για τη φροντίδα των επανεντασσόµε-
νων 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 συ-
ντροφιάς του οικείου δήµου µεριµνά και για την ενεργη-
τική διαχείριση των καταγεγραµµένων αδέσποτων που
ζουν εκτός καταφυγίου, όπως ενδεικτικά για τη µεταφο-
ρά τους µε σκοπό την ετήσια κτηνιατρική εξέταση και
τον αντιλυσσικό εµβολιασµό, την παρέµβαση σε περί-
πτωση δηµιουργίας επιθετικής αγέλης αδέσποτων, τη
χορήγηση φαρµάκων και την επικαιροποίηση της κατα-
γραφής τους.

6. Επιτρέπεται η περισυλλογή και η φιλοξενία αδέσπο-
του ζώου και από εγγεγραµµένα στο οικείο υποµητρώο
της παρ. 23 του άρθρου 2 φιλοζωικά σωµατεία και φιλο-
ζωικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κα-
θώς και από ιδιώτες φιλόζωους που διαθέτουν αδειοδο-
τηµένα καταφύγια ή καταφύγια που πληρούν τις προδια-
γραφές 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 ιδιώ-
τη φιλόζωου που διαθέτει καταφύγιο, οι οποίοι µερι-
µνούν για την υιοθεσία τους κατά το άρθρο 7. Επιτρέπε-
ται, επίσης, η µεταφορά αδέσποτων ζώων από φιλόζω-
ους ιδιώτες σε δηµοτικό κτηνιατρείο ή κτηνιατρείο µε το
οποίο είναι συµβεβληµένος ο δήµος, προκειµένου να ε-
φαρµοστεί η διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 5, ή σε µη
συµβεβληµένο µε τον δήµο κτηνιατρείο, εφόσον ο ιδιώ-
της επιθυµεί να καλύψει το αντίστοιχο κόστος, αποκλει-
στικά για την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης. 

7. Οι στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως
επίσης η σήµανση, η καταγραφή, καθώς και λοιπές ιατρι-
κές πράξεις περίθαλψής τους, µπορούν να πραγµατοποι-
ούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελµατίες κτη-
νιάτρους, που έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υ-
πηκοότητα άλλου κράτους  µέλους της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, προ-
κειµένου να ασκήσουν νόµιµα το επάγγελµα του κτηνιά-
τρου 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 δια-
τίθενται οι εγκαταστάσεις των κτηνιατρείων των αρµό-
διων υπηρεσιών κτηνιατρικής της οικείας περιφέρειας,
περιφερειακής ενότητας ή του δήµου ή άλλοι χώροι που
ανήκουν στην οικεία περιφέρεια ή στον δήµο ή σε συν-
δέσµους δήµων, υπό την εποπτεία των αρµόδιων υπηρε-
σιών των δήµων. Για τον ίδιο σκοπό µπορούν να διατίθε-

νται και οι χώροι ιδιωτικών κτηνιατρείων. 
8. Σε κάθε δήµο συγκροτείται, µε απόφαση του δηµάρ-

χου, πενταµελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχει-
ρησιακού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και πρόληψης δηµιουργίας νέων αδέσποτων
ζώων. Στην Επιτροπή µετέχουν: 

(α) Δύο (2) µέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωµα-
τεία και φιλοζωικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, που είναι εγγεγραµµένα στο Υποµητρώο Φιλο-
ζωικών Σωµατείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρ-
θρου 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 κτηνία-
τρος.

(γ) Ένας (1) επαγγελµατίας εκπαιδευτής, µέλος νοµί-
µως αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαι-
δευτών σκύλων και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευµένος υ-
πάλληλος του οικείου δήµου.

(δ) Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από τον οικείο
δήµο, µε τον αναπληρωτή του.

9. Η Επιτροπή της παρ. 8 έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες:

(α) Αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συ-
ντροφιάς και για την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης
ευθανασίας ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς, σύµφω-
να µε τη γνωµάτευση κτηνιάτρου. 

(β) Εισηγείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου τρό-
πους 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 συµ-

βούλιο, σχετικά µε την πρόοδο της υλοποίησης του επι-
χειρησιακού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώ-
ων του δήµου και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωσή
του. 

10. Στην περίπτωση, που στο πλαίσιο της Επιτροπής
της παρ. 8 διαπιστώνεται διαφωνία για την επικινδυνότη-
τα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαι-
ότητα της πραγµατοποίησης ευθανασίας, την οριστική α-
πόφαση λαµβάνει ειδική επιστηµονική επιτροπή, που συ-
γκροτείται 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 ε-
πάγγελµα στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην πε-
ριοχή δικαιοδοσίας του δήµου ή όµορου δήµου, µε τον α-
ναπληρωτή 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 επιθετι-

κότητα δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ο δήµος µπο-
ρεί να ζητήσει τη γνώµη επαγγελµατία εκπαιδευτή σκύ-
λων, µέλους νοµίµως αναγνωρισµένου επαγγελµατικού
σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων.
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11. Οι αποφάσεις ευθανασίας αναρτώνται πριν την υ-
λοποίησή τους στην Πανελλήνια Πλατφόρµα Υιοθεσίας
Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του οικείου δή-
µου για ελάχιστη περίοδο τριάντα (30) ηµερών. Η περίο-
δος των τριάντα (30) ηµερών δεν απαιτείται να τηρηθεί
αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άµεση ευθανασία,
ύστερα από άδεια της επιτροπής της παρ. 8.

12. Για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµα-
τος διαχείρισης αδέσποτων και πρόληψης δηµιουργίας
νέων αδέσποτων ζώων, ο δήµος µπορεί να συνάψει προ-
γραµµατική 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 δηµοτι-
κά τέλη σχετικά µε την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς.

14. Οι δήµοι οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις υπο-
χρεώσεις 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 προ-
γραµµάτων του άρθρου 10 και επιµέρους δράσεων του
παρόντος, την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού
και οχηµάτων, τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων κατα-
γραφής, στείρωσης και εµβολιασµού, καθώς και της δη-
µιουργίας καταφυγίων, κτηνιατρείων, αποτεφρωτηρίων
και περιφραγµένων πάρκων σκύλων, την κάλυψη του κό-
στους συµβάσεων µε κτηνιάτρους, καθώς και µε το πά-
σης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την
εφαρµογή του παρόντος.

3. Το πρόγραµµα επιχορηγείται από τα ειδικά χρηµατο-
δοτικά προγράµµατα των άρθρων 69 και 71 του
ν. 4509/2017 (Α΄ 201), καθώς και από οποιουσδήποτε άλ-
λους 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 Συµ-
βουλίου, να παρέχουν κίνητρα, προκειµένου να ενθαρ-
ρύνουν τη σήµανση και καταχώρηση στο ΕΜΖΣ των σκύ-
λων και των γατών, τη στείρωσή τους, καθώς και την υι-
οθεσία αδέσποτων ζώων, είτε: α) µέσω διατακτικών
(«voucher») στους δηµότες ή κατοίκους τους ή άλλων α-
ντίστοιχων κινήτρων είτε β) µε µείωση των δηµοτικών
τελών ανά έτος κατά ανώτατο ποσοστό έως δέκα τοις ε-
κατό (10%) για τους ιδιοκτήτες στειρωµένων, σηµασµέ-
νων και καταχωρηµένων στο ΕΜΖΣ ζώων. 

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 (ΕΦΑ-
ΓΥΖΣ), το οποίο υπάγεται στο Ελληνικό Κέντρο Γονιδιω-
µατικής.

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 ταυτοποίη-
ση γεννητόρων εγκαταλελειµµένων, νεκρών ή κακοποιη-
µένων ζώων.  

3. Το ΕΦΑΓΥΖΣ µπορεί να συνεργάζεται µε πιστοποιη-
µένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
για την επίτευξη των σκοπών του. 

4. Για την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑ-
ΓΥΖΣ, 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 ζώ-
ου συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ. Η συλλογή δείγµατος γε-
νετικού υλικού και η αποστολή του στο ΕΕΓΥΖΣ γίνονται
αποκλειστικά από κτηνίατρο, µέλος του Πανελλήνιου
Κτηνιατρικού Συλλόγου. 

2. Για τη λήψη, καταχώρηση και διατήρηση του γενετι-
κού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υποβάλλε-
ται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλε-
κτρονικό παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ
για κάθε ζώο συντροφιάς. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεω-
µένος να καταβάλει στον κτηνίατρο, επιπλέον, και τα έ-
ξοδα αποστολής του δείγµατος γενετικού υλικού, τα ο-
ποία σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να υπερβαίνουν
τα δέκα (10) ευρώ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιµο-
ποιούνται αποκλειστικά για φύλαξη ποιµνίων (ποιµενι-
κών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής
του παραβόλου της παρούσας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΙΒΕ-
ΑΑ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, µπορεί να καθορίζεται το ύψος του ηλεκτρονικού
παραβόλου για λοιπά ζώα, καθώς και για λοιπές υπηρε-
σίες πλην των ανωτέρω. 
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4. Το ποσό του παραβόλου αποδίδεται κατά σαράντα
τοις εκατό (40%) στο ΙΙΒΕΑΑ για την κάλυψη των εξό-
δων λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ, κατά δέκα τοις εκατό
(10%) στον κτηνίατρο που έλαβε το γενετικό υλικό και
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) µέσω του Υπουργείου Ε-
σωτερικών 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 συ-
ντροφιάς σε κάθε κατοικία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στις παρ. 2, 3 και 4. 

2. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχι-
στον δύο (2) διαµερίσµατα, επιτρέπεται η διατήρηση δε-
σποζόµενων ζώων συντροφιάς εφόσον:

(α) Διαµένουν στο ίδιο διαµέρισµα µε τον ιδιοκτήτη ή
τον ανάδοχό τους ή διαµένουν, δυνάµει οµόφωνης από-
φασης της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε κοι-
νόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ενδεικτικά στην
πυλωτή ή στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον
κήπο, και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγει-
ονοµικές διατάξεις και οι αστυνοµικές διατάξεις περί
κοινής ησυχίας.

(β) Δεν παραµένουν µόνιµα στις βεράντες ή στους α-
νοιχτούς χώρους του διαµερίσµατος. 

(γ) Η παραµονή στα διαµερίσµατα πολυκατοικιών τε-
λεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζω-
ίας, των υγειονοµικών διατάξεων και των αστυνοµικών
διατάξεων περί κοινής ησυχίας. 
δ) Εάν πρόκειται για σκύλους ή γάτες, έχουν σηµαν-

θεί, καταγραφεί και διατηρούν επικαιροποιηµένα στοι-
χεία στο ΕΜΖΣ, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονι-
κού βιβλιαρίου του ζώου. 

3. Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συ-
ντροφιάς µε τον κανονισµό της πολυκατοικίας, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2. Με τον κανονι-
σµό µπορεί να περιορίζεται ο µέγιστος αριθµός των ζώ-
ων που επιτρέπονται, µέχρι τα τρία (3) ζώα ανά διαµέρι-
σµα. 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 νοµί-
µως και διατηρούν επικαιροποιηµένα στοιχεία στο ΕΜ-
ΖΣ, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής
µεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύ-
ουσες υγειονοµικές διατάξεις και οι αστυνοµικές διατά-
ξεις περί κοινής ησυχίας.

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 κανό-
νες 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 νοµί-

µως λειτουργούντες χώρους προσωρινής ή µόνιµης φι-
λοξενίας ειδών της άγριας πανίδας τα οποία προέρχο-
νται από περίθαλψη και δεν είναι δυνατή η απελευθέρω-
σή 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 ο-
ποία επιτρέπεται η διατήρηση ζώων, υπό την προϋπόθε-
ση ότι στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παρα-
στάσεις, κάθε είδους, µε τη συµµετοχή κάθε είδους ζώ-
ου.

Άρθρο 17
Μετακίνηση και µεταφορά ζώων συντροφιάς

(σκύλων και γατών) 

1. Η µη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση ζώων συ-
ντροφιάς (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 διέπε-
ται από τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ)
576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις µη εµπορι-
κού 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 υποδείγµα-
τα 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 ορι-
σµένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον Κανονισµό
(ΕΕ) 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.

2. Η εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση σκύλων και γα-
τών από κράτος µέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα διέπεται από
τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτί-
ου 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) και του
Κανονισµού (ΕΚ) 1/2005 του Συµβουλίου της 22ας Δε-
κεµβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη µε-
ταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροπο-
ποίηση 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 εσω-
τερικό της Χώρας πρέπει να έχουν εµβολιαστεί κατά της
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λύσσας πριν από τη µετακίνηση. Απαγορεύεται η µετακί-
νηση 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) εβδο-
µάδες. 

4. Επιτρέπεται η µεταφορά µικρών ζώων συντροφιάς
σε όλα τα οδικά, σιδηροδροµικά και σταθερής τροχιάς
µέσα µαζικής µεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα ε-
πιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετηµένα σε
ασφαλές κλουβί µεταφοράς και συνοδεύονται από τον ι-
διοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον
φέρουν λουρί χειρισµού, µπορούν να µεταφέρονται στα
µέσα µεταφοράς, χωρίς κλουβί µεταφοράς και χωρίς φί-
µωτρο, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους.

5. H παρ. 4 δεν εφαρµόζεται κατά τις µετακινήσεις ή
µεταφορές που διενεργούνται από και προς τα κτηνια-
τρεία, 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 δραστηριο-
ποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών συ-
νολικής 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 πρό-
σφορο χώρο κατά την κρίση του πλοιάρχου του πλοίου,
κατά το δυνατό προφυλαγµένο από ακραίες καιρικές
συνθήκες. Οι διατιθέµενοι κλωβοί του πλοίου είναι δια-
φόρων µεγεθών, κατάλληλων για την υποδοχή µεγαλό-
σωµων ζώων. Η αριθµητική µεταφορική ικανότητα των υ-
πόχρεων πλοίων σε µεγαλόσωµα ζώα καθορίζεται βάσει
του αριθµού των διατιθέµενων κλωβών και ο αριθµός
των κλωβών του πλοίου υπολογίζεται σε συνάρτηση µε
τους 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 στοιβα-
σίας 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 οποί-
ος διαθέτει πλευρικά ανοίγµατα φυσικού αερισµού στη
µεταλλική κατασκευή του. 

4. Η µετακίνηση ζώου συντροφιάς επί των καταστρω-

µάτων επιβατών του πλοίου επιτρέπεται µόνο µε ιµά-
ντα/λουρί υπό την εποπτεία και την ευθύνη του συνοδού
του. 

5. Τα δροµολογιακά επιβατηγά πλοία της παρ. 1 µπο-
ρούν 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 γί-
νεται 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 (pet-
cabin) αντικαθίσταται ο ιµατισµός της (κλινοσκεπάσµα-
τα). Οι ανωτέρω καµπίνες χρησιµοποιούνται µόνο ως κα-
τοικιδίων (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 α-
νάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εµβολιασµού
του ζώου.

7. Οι διαχειρίστριες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των υ-
πόχρεων σε διάθεση κλωβών µεγαλόσωµων ζώων πλοί-
ων οφείλουν, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ι-
σχύος 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 υγεί-
ας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς που πρόκει-
ται να µεταφερθεί, σε συνάρτηση µε τον αριθµό των δια-
τιθέµενων κλωβών.

8. Οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, οι σκύλοι που χρη-
σιµοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις, τα σώµατα α-
σφαλείας και τις διωκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. και του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα
θεραπείας επιτρέπεται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη
τους σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και κλει-
στούς χώρους του πλοίου, εφόσον διαθέτουν τα οικεία
πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την
καλή υγεία και τον εµβολιασµό τους και φέρουν ιµά-
ντα/λουρί.

9. Τα µικρόσωµα ζώα συντροφιάς, µπορούν να συνο-
δεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλες τις κατηγορίες των
επιβατηγών πλοίων και σε όλους τους χώρους ενδιαίτη-
σης επιβατών ανεξαιρέτως (κλειστούς και ανοικτούς) µε
τη σύµφωνη γνώµη του πλοιάρχου, εφόσον µεταφέρο-
νται σε ειδικούς κλωβούς και διαθέτουν τα ανάλογα πι-
στοποιητικά καλής υγείας και εµβολιασµού τους. Σε πε-
ριπτώσεις µεταφοράς µικρόσωµων ζώων συντροφιάς
στους κλειστούς χώρους επιβατηγού πλοίου, όπου υ-
πάρξει 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 Αξιωµατι-
κού που έχει οριστεί από αυτόν. 
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Άρθρο 19
Πρόσβαση σε παραλίες

1. Επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε µη οργανωµέ-
νες 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 πρό-
σβαση σκύλων επιτρέπεται µόνο εάν πρόκειται για σκύ-
λους βοήθειας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη έν-
δειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόµιµο υπεύθυνο εκ-
µετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υπο-
χρεωτική 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 Φύ-
σης.

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 α-
πόβλητα 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 εστιατο-
ρίων, ξενοδοχείων, νοσοκοµείων, σχολείων, δηµόσιων υ-
πηρεσιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και εκκλησιών, ε-
φόσον το επιτρέπουν το µέγεθος και τα ειδικά χαρακτη-
ριστικά τους. Το άτοµο το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες
του ζώου φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απο-
δεικνύουν ότι το ζώο είναι σκύλος βοήθειας ή ζώο θερα-
πείας 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 ζώ-
ων θεραπείας σε νοσοκοµεία, κέντρα απεξάρτησης, κά-
θε είδους νοσηλευτικά ιδρύµατα, θεραπευτήρια και γη-
ροκοµεία 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 υγεί-
ας και της ψυχοκινητικής αποκατάστασης των ασθενών. 

3. Οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας του παρό-
ντος πληρούν τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές υγει-
ονοµικές 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 συ-
ντροφιάς 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 ε-
νότητας. Ειδικά όσον αφορά στους σκύλους, οι εκδηλώ-
σεις 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 εκδη-
λώνουν χωρίς αιτία επιθετική συµπεριφορά προς τα άλ-
λα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίµωτρο ή
αποµακρύνονται από την έκθεση ή την εκδήλωση. Η πα-
ρουσία κτηνιάτρου, εφόσον η έκθεση ή η εκδήλωση αφο-
ρά σκύλους, είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της
έκθεσης ή της εκδήλωσης.

3. Οι σκύλοι και οι γάτες που συµµετέχουν σε εκθέ-
σεις ή εκδηλώσεις πρέπει να έχουν σηµανθεί και κατα-
γραφεί στο ΕΜΖΣ ή να φέρουν διαβατήριο και οι συνοδοί
τους να φέρουν εκτυπωµένο αντίγραφο του ηλεκτρονι-
κού βιβλιαρίου του ζώου ή το διαβατήριό τους, από το ο-
ποίο να προκύπτει, ότι είναι εµβολιασµένα και ότι έχουν
υποβληθεί σε πρόσφατη αποπαρασίτωση. 

4. Απαγορεύεται η συµµετοχή ακρωτηριασµένων ζώ-
ων σε κάθε είδους εκθέσεις και εκδηλώσεις. 

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 τρό-
πο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε πρόγραµ-
µα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο
µε ποικίλο πρόγραµµα.

2. Απαγορεύεται η συµµετοχή, µε οποιονδήποτε τρό-
πο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε κάθε εί-
δους παραστάσεις, µη εξαιρουµένων των εκπαιδευτικών
παραστάσεων. Εκδηλώσεις µε συµµετοχή ζώων στο
πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων επιτρέ-
πονται 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 πε-
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ριπτώσεις 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 δηµο-
τικού συµβουλίου. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει
νέα έκθεση µετά το πέρας της εκδήλωσης, στην οποία ε-
πιβεβαιώνει 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) πα-
ραστάσεις ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθληµά-
των ιππασίας, που περιλαµβάνουν την υπερπήδηση ε-
µποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο ή
(β) εκθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 22 ή (γ) περιπτώσεις κινηµατογραφικών ταινιών και
γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού
προσανατολισµού υπό την προϋπόθεση της µη κακοποί-
ησης του ζώου.

5. Απαγορεύονται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η συµ-
µετοχή ζώων σε οποιοδήποτε είδος µάχης. Επίσης απα-
γορεύονται 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 πραγµατοποίη-
σης της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του ν. 3463/2006
(Α΄ 114).

7. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά, ψυχαγωγι-
κά ή καλλιτεχνικά θεάµατα, µουσικής ή παραστατικής ή
άλλης τέχνης ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις ή προγράµµατα από τα αναφερόµε-
να στις παρ. 1, 2, 3 και 4, απαιτείται η έκδοση άδειας λει-
τουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει στην
αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή, υπεύθυνη δή-
λωση 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 διενεργή-
σει επιτόπιο έλεγχο στο σηµείο εγκατάστασης της επι-
χείρησης ή διενέργειας της εκδήλωσης οποιαδήποτε
χρονική στιγµή, πριν ή και µετά την έκδοση της άδειας,
για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του παρό-
ντος. 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 ε-
λέγχου. Σε περίπτωση παρεµπόδισης του ελέγχου, δεν
χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή, αν αυτή έχει ήδη χο-
ρηγηθεί, 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 αρµό-
δια αρχή υποχρεούται σε άµεσο επιτόπιο έλεγχο το αρ-
γότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από τη
λήψη της καταγγελίας.

10. Απαγορεύονται οι κληρώσεις, λοταρίες και διαγω-
νισµοί µε έπαθλο ζώα συντροφιάς.

11. Το παρόν εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του άρ-
θρου 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 ευρω-
παϊκής και εθνικής νοµοθεσίας, καθώς και της υποπερ.
(βαγ) της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 10, απαγορεύο-
νται:

(α) η κακοποίηση, η κακή και η βάναυση µεταχείριση ο-
ποιουδήποτε 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 εί-
δος του ζώου, η µη σύννοµη αναπαραγωγή, ο εκούσιος
τραυµατισµός µε απλή σωµατική βλάβη και

(β) ο φόνος και ο βασανισµός των ζώων, µε την εσκεµ-
µένη πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής
εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως µε
δηλητηρίαση, στραγγαλισµό, απαγχονισµό, πνιγµό/πνιγ-
µονή, πρόκληση εγκαύµατος, θερµοπληξία, ηλεκτροπλη-
ξία, κρυοπαγήµατα, σύνθλιψη, ακρωτηριασµό (µη θερα-
πευτικό), πυροβολισµό (πρόκληση τραύµατος ή θάνατος
ζώου), ο εκούσιος τραυµατισµός (βαριά, επικίνδυνη σω-
µατική βλάβη), οι κυνοµαχίες και κάθε είδους µάχες µε-
ταξύ ζώων, η κτηνοβασία, η σεξουαλική κακοποίηση ζώ-
ου 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 ακρωτη-
ριασµός.

2. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων κινηµατογραφικών
ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαι-
δευτικού προσανατολισµού, απαγορεύονται η κατοχή,  η
πώληση, η εµπορία και η παρουσίαση, καθώς και η διακί-
νηση, µέσω διαδικτύου, οποιουδήποτε οπτικοακουστικού
υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηµατογραφικού ή
φωτογραφικού υλικού, στα οποία απεικονίζεται οποιαδή-
ποτε πράξη βίας έναντι ζώου, καθώς και η σεξουαλική
συνεύρεση µεταξύ ζώων ή µεταξύ ζώου και ανθρώπου
µε σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατό-
µων που παρακολουθούν ή συµµετέχουν σε αυτά. Στην
ανωτέρω απαγόρευση συµπεριλαµβάνεται και η περί-
πτωση της µάχης µεταξύ ζώων.

3. Σε περίπτωση τραυµατισµού ζώου σε τροχαίο ατύ-
χηµα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής υποχρεούται να ειδο-
ποιήσει άµεσα τον οικείο δήµο ή την Ελληνική Αστυνο-
µία, προκειµένου να παρασχεθεί στο τραυµατισµένο ζώο
η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα από τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες του οικείου δήµου. 

Άρθρο 25
Αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων

1. Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση περιστα-
τικών κακοποίησης δύναται να αναπτυχθεί ψηφιακή ε-
φαρµογή και ιστοσελίδα στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για την ανα-
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φορά περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε
παράβασης του παρόντος. 

2. Οι καταγγελίες δύναται να είναι και ανώνυµες. Ό-
ταν η καταγγελία είναι ανώνυµη, διερευνάται µόνο εφό-
σον περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία που παρέχουν ε-
παρκή 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 µε-
ταδίδονται 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 πρό-
ληψης και ελέγχου των νόσων που εφαρµόζονται στις
διάφορες κατηγορίες καταγεγραµµένων νόσων, σύµφω-
να µε το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2016.

2. Τα ειδικά προγράµµατα της παρ. 1 καταρτίζονται α-
πό τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εφαρµόζονται από
τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές. Αν εκδηλωθεί κρούσµα
λύσσας σε ζώο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί
να λαµβάνει πρόσθετα µέτρα είτε σε συγκεκριµένη πε-
ριοχή της Χώρας είτε σε όλη την Επικράτεια, πέραν εκεί-
νων που προβλέπονται στους ν. 1197/1981 (Α΄ 240) και
2017/1992 (Α΄ 31).

Άρθρο 27
Αντιµετώπιση λεϊσµανίωσης

1. Οι δεσποζόµενοι σκύλοι, στους οποίους έχει δια-
γνωστεί από κτηνίατρο η νόσος της λεϊσµανίωσης
(Leishmania spp) και έχει επιβεβαιωθεί µε εργαστηρια-
κές εξετάσεις η µη αναστρέψιµη πορεία της, υπόκεινται
σε ευθανασία, µε τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, λαµβανο-
µένων υπόψη των κανόνων υγείας και ευζωίας των ζώ-
ων, καθώς και του δυνητικού κινδύνου για τη δηµόσια υ-
γεία από την ύπαρξη φλεβοτόµων - µεταδοτών της ως ά-
νω νόσου. Σε περίπτωση που δεν εφαρµοστεί ευθανα-
σία, µετά από γνωµάτευση του κτηνίατρου και µε την ευ-
θύνη των ιδιοκτητών των δεσποζόµενων σκύλων, λαµβά-
νονται όλα τα υποστηρικτικά θεραπευτικά και προληπτι-
κά µέτρα, τα οποία και καταγράφονται υποχρεωτικά στο
βιβλίο των νοσηµάτων υποχρεωτικής δήλωσης που πρέ-
πει να διατηρεί κάθε κτηνίατρος, ενώ ενηµερώνεται και
το ΕΜΖΣ σε ετήσια βάση. 

2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους επιβάλλεται, α-
νεξάρτητα από την κλινική τους εικόνα, ορολογική εξέ-
ταση για την ανίχνευση τίτλου των ειδικών κατά της
Leishmania spp αντισωµάτων, µε ενδεδειγµένη επικυρω-
µένη µέθοδο (όπως το Leishmania Rapid Test), κατά την
πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους. Λαµβανοµένων υ-
πόψη 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 αιµατολογι-

κές και παρασιτολογικές εξετάσεις η µη αναστρέψιµη
πορεία της, οι αδέσποτοι σκύλοι υπόκεινται σε ευθανα-
σία. Αν µετά από γνωµάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικό-
να και οι αιµατολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις
επιτρέπουν τη θεραπεία, οι σκύλοι κρατούνται σε κλει-
στό χώρο ή χώρο περιφραγµένο µε κατάλληλες προστα-
τευτικές σίτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η θε-
ραπεία ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύµφωνα µε τα προ-
τεινόµενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, µε τη χρησιµοποίη-
ση εγκεκριµένων φαρµακευτικών σκευασµάτων από τον
Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σµό Φαρµάκων. Η συνταγή, όπου αναφέρεται το πρωτό-
κολλο θεραπείας µε την υπογραφή και τη σφραγίδα του
θεράποντα κτηνιάτρου, φυλάσσεται στο αρχείο του κα-
ταφυγίου ή του δήµου και αντίγραφό της φέρει, σε περί-
πτωση 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 αντισωµά-
των. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αναλά-
βει γραπτώς την 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 πε-
ριλαµβάνει το πρωτόκολλο θεραπείας για τη λεϊσµανίω-
ση 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 κτη-
νιατρική εξέταση και ανίχνευση του τίτλου των κατά της
Leishmania spp αντισωµάτων για την αξιολόγηση της
πορείας του νοσήµατος, µε τήρηση όλων των παραστα-
τικών των εργαστηριακών εξετάσεων. Το αποτέλεσµα
και ο ακριβής τίτλος αντισωµάτων στα ζώα που επανεξε-
τάζονται 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 πα-
ρόν άρθρο πρέπει να είναι στη διάθεση των κτηνιατρικών
υπηρεσιών των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ε-
νοτήτων της Χώρας για έλεγχο. Επιπλέον, στο ηλεκτρο-
νικό 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 προ-
σβληθεί 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 λειτουρ-
γούν οι δήµοι, τα νοµικά πρόσωπα αυτών ή σύνδεσµοι
δήµων, οι διαδηµοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί ορ-
γανισµοί δήµων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53),
τα φιλοζωικά σωµατεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο
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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 καθη-
µερινή παρουσία προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένων
των εθελοντών) τουλάχιστον για οκτώ (8) ώρες ηµερη-
σίως. 

2. Όλα τα καταφύγια ζώων συντροφιάς:
(α) Είναι υποχρεωµένα να καταχωρούν σε ιστοσελίδα

που διατηρούν τα ίδια όλα τα ζώα που έχουν σηµανθεί η-
λεκτρονικά και διαµένουν στο καταφύγιο. Τα ζώα κατα-
χωρούνται στην ιστοσελίδα εντός σαράντα οκτώ (48) ω-
ρών από την είσοδό τους στο καταφύγιο, ανεξαρτήτως
αν έχουν ακόµα σηµανθεί ηλεκτρονικά ή όχι. Η ιστοσελί-
δα περιέχει για κάθε ζώο κατ’ ελάχιστο φωτογραφία του
ζώου, τον αριθµό ηλεκτρονικής σήµανσης (όταν αυτός
είναι διαθέσιµος), την ηµεροµηνία εισαγωγής στο κατα-
φύγιο και τον σύνδεσµο που παραπέµπει στην πλατφόρ-
µα υιοθεσίας του άρθρου 9. Ζώα τα οποία έχουν υιοθετη-
θεί, µεταφερθεί σε άλλες δοµές φιλοξενίας, επανατοπο-
θετηθεί στο οικείο περιβάλλον ή έχουν αποβιώσει, παρα-
µένουν 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 ιστοσε-
λίδα του οικείου δήµου και στο Υποµητρώο Καταφυγίων
του ΕΜΖΣ. Στην ιστοσελίδα κάθε καταφυγίου παρέχο-
νται και πληροφορίες για την υιοθεσία των ζώων και α-
ναγράφεται ο κτηνίατρος (ή κτηνίατροι) που παρακολου-
θεί 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 καταχω-
ρείται στη ιστοσελίδα του δήµου και στην Πανελλήνια
Πλατφόρµα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. 

(β) Ορίζουν ώρες επισκέψεων κάθε εβδοµάδα, τουλά-
χιστον οκτώ (8) ώρες ανά εβδοµάδα µεταξύ ανατολής
και δύσης του ήλιου, εκ των οποίων η µία (1) εντός Σαβ-
βατοκύριακου. 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 κατα-
φυγίων ζώων συντροφιάς εκτός ορίων οικιστικών περιο-
χών, πολεοδοµηµένων και προς πολεοδόµηση, σε δασι-
κές 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 ευ-
ζωία 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 επιτρέ-
πεται να επανατοποθετούν στειρωµένα ζώα, που φιλο-
ξενούνται 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 ά-
δεια της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 10. Στην περί-
πτωση αυτήν, πριν την επανατοποθέτηση ενηµερώνεται
το ΕΜΖΣ µε τα στοιχεία του οικείου δήµου.

6. Τα καταφύγια οφείλουν ετησίως, µέχρι τις 15 Φε-
βρουάριου 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. 

7. Απόφαση ευθανασίας για ζώα συντροφιάς που φι-
λοξενούνται σε καταφύγιο λαµβάνεται αποκλειστικά µε
τη διαδικασία που προβλέπεται για τα αδέσποτα ζώα, ό-
πως 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 φιλοξενού-
ντων ζώων, το οποίο επικαιροποιείται υποχρεωτικά κάθε
έτος. Το σχέδιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελί-
δα του καταφυγίου. 

Άρθρο 29
Προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων

ζώων συντροφιάς

1. Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς µπορούν να φιλο-
ξενούν σκύλους και γάτες, καθώς και λοιπά ζώα συντρο-
φιάς. 

2. Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς πρέπει:
α) Να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής και

καθαριότητας των φιλοξενούµενων ζώων και τους κανό-
νες ευζωίας αυτών. Ειδικά τα σκεύη παροχής τροφής και
νερού πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά ηµερησίως.
β) Να διαθέτουν είτε παροχή πόσιµου νερού είτε κα-

τάλληλη δεξαµενή νερού, η οποία θα εξασφαλίζει επαρ-
κές 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 ευ-
ζωία των φιλοξενούµενων ζώων και να συνεργάζονται
τουλάχιστον µε έναν (1) κτηνίατρο, ο οποίος, εφόσον
δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος στο καταφύγιο, θα µερι-
µνά για τη φιλοξενία των ζώων που χρειάζονται νοση-
λεία ή θεραπεία. Επιπλέον, ο κτηνίατρος, στον οποίο α-
νήκει η υγειονοµική επίβλεψη του καταφυγίου, είναι υ-
πεύθυνος:

(γα) για την κτηνιατρική εξέταση όλων των εισερχόµε-
νων ζώων, για τον περιοδικό έλεγχο όλων των φιλοξε-
νούµενων ζώων και για τον εµβολιασµό τους,

(γβ) για τη δήλωση στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές
περιπτώσεων εµφάνισης νοσηµάτων υποχρεωτικής δή-
λωσης,

(γγ) για την αναφορά στην αρµόδια κτηνιατρική υπη-
ρεσία 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.
ε) Να πραγµατοποιούν τουλάχιστον µία (1) φορά ανά

δύο (2) µήνες γενική απολύµανση του χώρου, καθώς και
εξόντωση εντόµων, εξωπαρασίτων και επιβλαβών τρω-
κτικών.
στ) Να αποµακρύνουν άµεσα τα απορρίµµατα του κα-

ταφυγίου 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. 
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η) Να αποθηκεύουν τις ζωοτροφές σε χώρο κατάλλη-
λο, ώστε να µην εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες.
θ) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους άσκησης ανά-

λογα µε το είδος των φιλοξενούµενων ζώων. Ειδικά για
τους σκύλους, εναλλακτικά, να µεριµνούν για τον περί-
πατό 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 αναπαρα-
γωγής 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 φι-
λοξενίας έχουν:
α) Για τους σκύλους, ύψος τουλάχιστον ένα κόµµα ε-

βδοµήντα (1,7) µέτρων και επιφάνεια τουλάχιστον τεσ-
σάρων (4) τετραγωνικών µέτρων. Εφόσον φιλοξενούνται
περισσότεροι σκύλοι στον ίδιο χώρο, η έκταση αυξάνε-
ται κατά τέσσερα (4) τετραγωνικά για κάθε επιπλέον
σκύλο.
β) Για τις γάτες, ύψος τουλάχιστον ένα (1) µέτρο και ε-

πιφάνεια τουλάχιστον δύο (2) τετραγωνικών µέτρων. Ε-
φόσον φιλοξενούνται περισσότερες γάτες στον ίδιο χώ-
ρο, η έκταση αυξάνεται κατά δύο (2) τετραγωνικά για κά-
θε 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) τετρα-

γωνικών µέτρων για:
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 ιστοσελί-

δα του αναλυτική κατάσταση του αριθµού των φιλοξε-
νούµενων ζώων ανά είδος, την οποία επικαιροποιεί του-
λάχιστον σε εβδοµαδιαία βάση, καθώς και να διατηρεί ε-
πικαιροποιηµένο βιβλίο επιθεωρήσεων και βιβλίο απολυ-
µάνσεων.

7. Όσον αφορά στις προδιαγραφές ίδρυσης και λει-
τουργίας 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 υ-
γειονοµικές 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 περί-
πτωση επανάληψης της παράβασης, δύναται να επιβλη-
θεί οριστική διακοπή της λειτουργίας του. Οι κυρώσεις ε-
πιβάλλονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κα-
τόπιν εισήγησης της αρµόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας

και εκτελούνται µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρ-
χών. 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 Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε
τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποί-
ες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, κα-
θώς 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 λει-
τουργεί περιφραγµένα πάρκα σκύλων για την εξασφάλι-
ση χώρου άσκησής τους.

2. Επιτρέπονται η εγκατάσταση και η λειτουργία περι-
φραγµένων πάρκων σκύλων στους κοινόχρηστους χώ-
ρους του σχεδίου πόλης και των οικισµών, όπως πλατεί-
ες, πάρκα και άλση. Η θέση και το µέγεθός τους, δεν α-
ναιρούν τη βασική λειτουργία του κοινόχρηστου χώρου
στον οποίο εντάσσονται. Δεν επιτρέπεται η εγκατάστα-
ση και λειτουργία περιφραγµένων πάρκων σκύλων σε α-
κτίνα πενήντα (50) µέτρων από κατοικίες, σχολεία και
νοσοκοµεία.

3. Τα ζώα επιτρέπεται να περιφέρονται χωρίς λουρί ε-
ντός 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 διαδι-
κασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), σε ελεγ-
χόµενες κυνηγετικές περιοχές επιτρέπεται να καθορίζο-
νται περιορισµένοι χώροι εκγύµνασης σκύλων, καθώς
και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύ-
λων. 

7. Η τήρηση των όρων λειτουργίας των πάρκων σκύ-
λων διασφαλίζεται από τα όργανα ελέγχου και βεβαίω-
σης 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 άλ-
λους αρµόδιους φορείς, µεριµνούν: 

(α) Για την οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και
την προβολή από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ),
προγραµµάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των α-
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τόµων που είναι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και των α-
τόµων που ασχολούνται µε την εκτροφή, την εκπαίδευ-
ση, 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 α-
νάπτυξη της φιλοζωίας και της υπεύθυνης ιδιοκτησίας
ζώου συντροφιάς σε νηπιαγωγεία και σχολεία πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε εκδηλώ-
σεις, οµιλίες, προβολές, σεµινάρια αντιµετώπισης και
χειρισµού αδέσποτων ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαι-
δευτικά προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά εντάσσο-
νται σε αυτοτελή ενότητα αφιερωµένη στα ζώα. Εξα-
σφαλίζεται η υλοποίηση µίας (1) τουλάχιστον φιλοζωι-
κής εκπαιδευτικής δράσης ετησίως για κάθε σχολική τά-
ξη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
µετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής (Ι.Ε.Π.). Στο θέµα αυτό αξιοποιούνται ιδίως, η τε-
χνογνωσία και η επιστηµονική συνδροµή της Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 39.

Άρθρο 32
Εκπαίδευση Σωµάτων Ασφαλείας

Στο πρόγραµµα σπουδών της Σχολής Αξιωµατικών και
της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας,
καθώς και της Σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων περι-
λαµβάνεται 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 ει-
σαγγελέας αφαιρεί προσωρινά ή οριστικά το ζώο συ-
ντροφιάς 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 α-
δέσποτων 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 εί-
ναι 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 αρ-
µόδιος εισαγγελέας, όταν επιλαµβάνεται δηµοσιεύµα-
τος ή καταγγελίας, µπορεί, µε επιτόπια αυτοψία και συν-
δροµή κτηνιάτρου της οικείας περιφέρειας, να διαπιστώ-
σει τις συνθήκες που επικρατούν σε οποιοδήποτε κατα-
φύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ενδιαίτηµα ή ε-
κτροφείο. Αν οι συνθήκες αυτές δεν είναι σύµφωνες µε
τον παρόντα, καθώς και µε τις ειδικές διατάξεις που διέ-
πουν τη λειτουργία των ανωτέρω δοµών, δύναται µε
προσωρινή διάταξη του, να καθορίσει τα µέτρα που πρέ-
πει να λάβει ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταφυγίου,
ενδιαιτήµατος ή εκτροφείου και το χρονικό διάστηµα ε-
ντός του οποίου οφείλει να συµµορφωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

Άρθρο 34 
Ποινικές κυρώσεις

1. Η παράνοµη εµπορία ζώων συντροφιάς κατά τους ό-
ρους του παρόντος τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης του-
λάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή µέχρι τρια-
κόσιες εξήντα (360) ηµερήσιες µονάδες, το ύψος εκά-
στης 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. 8 του άρθρου 8, της παρ. 4 του άρθρου 22, κα-
θώς και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 τιµωρού-
νται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και
χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ηµερή-
σιες µονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από
δέκα (10) έως πενήντα (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) ηµερή-
σιες µονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από
πενήντα (50) έως εκατό (100) ευρώ.

3. Οι παραβάτες του άρθρου 23, πλην της παρ. 5, τιµω-
ρούνται 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 τιµω-
ρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος και χρηµατική ποι-
νή 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 προ-
βλέπονται στην παρ. 2.

6. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5, η έκθεση βεβαί-
ωσης της παράβασης που συντάσσεται από αρµόδια αρ-
χή 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 σω-
µατείο ή φιλοζωική οργάνωση µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπε-
δο και είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σω-
µατείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, ανεξάρτητα αν έχει
υποστεί περιουσιακή ζηµία, προς υποστήριξη της κατη-
γορίας 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 διοικη-
τικές κυρώσεις ως εξής:
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2. Τα ανωτέρω πρόστιµα αποτελούν έσοδο των δήµων
στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώνεται η παράβα-
ση.

3. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης τα πρό-
στιµα διπλασιάζονται κάθε φορά. Από τους παραβάτες
των άρθρων 8, 22 και 23 αφαιρείται και η άδεια λειτουρ-
γίας για διάστηµα από ένα (1) µήνα έως ένα (1) έτος. Αρ-
µόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρό-
ντος είναι τα αναφερόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 3.

4. Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγρά-
φονται υποχρεωτικώς: (α) η αρµόδια αρχή και η προθε-
σµία προσφυγής σε αυτή, σύµφωνα µε την παρ. 5, (β) η
παράβαση και το άρθρο του νόµου στο οποίο αναφέρε-
ται αυτή και (γ) το ύψος του προστίµου. Η πράξη βεβαίω-
σης της παράβασης κοινοποιείται στον παραβάτη και α-
ντίγραφό της αποστέλλεται άµεσα στην αρµόδια, σύµ-
φωνα µε την παρ. 6, αρχή.

5. Αντιρρήσεις κατά της πράξης βεβαίωσης της παρά-
βασης υποβάλλονται ενώπιον του προϊσταµένου της αρ-
χής το όργανο της οποίας τη βεβαίωσε, εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών. Η απόφαση, µε την οποία εξετάζο-
νται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµέ-
νη, µε αναφορά στα συγκεκριµένα περιστατικά και στοι-
χεία. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρµόδια αρχή
της παρ. 6. 

6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορρι-
φθούν, επιβάλλεται το πρόστιµο αµελλητί, µε απόφαση
του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου
στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Αν παρέλ-
θει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, το πρόστιµο βεβαιώ-
νεται στο σύνολό του από την ταµειακή υπηρεσία του
δήµου και εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπρα-
ξης 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 αποστο-
λής γενετικού υλικού του ζώου και µη εµπρόθεσµης σή-
µανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς, η απόφαση ε-
πιβολής του προστίµου εκδίδεται από τον αρµόδιο δήµο,
βεβαιώνεται από την ταµειακή υπηρεσία και εισπράττε-
ται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων. 

8. Σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παράβασης, η αρ-
µόδια 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 εγ-
γράφονται µε τρόπο διακριτό σε ειδικό λογαριασµό (Α-
ΛΕ) στον προϋπολογισµό του δήµου και διατίθενται απο-
κλειστικά 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 περιπτώ-
σεις 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 περιπτώ-
σεις αυτές, τα πρόστιµα της παρ. 1 επιβάλλονται και ει-
σπράττονται από την αρµόδια τελωνειακή αρχή, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στον ν. 2960/2001 (Α΄265).

Άρθρο 36
Μητρώο Παραβατών

Στο Μητρώο παραβατών της παρ. 24 του άρθρου 2 κα-
ταγράφονται 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 εγ-
γεγραµµένοι στο εν λόγω Μητρώο δεν γίνονται αποδε-
κτοί στο ΕΜΖΣ ως ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώων συντρο-
φιάς ή υπεύθυνοι νοµικού προσώπου, ούτε επιτρέπεται
να έχουν εθελοντική ή µη θέση από την οποία µπορούν
να επηρεάσουν την ευζωία ενός ζώου, συµπεριλαµβανο-
µένης ενδεικτικά της εργασίας σε καταφύγιο, ζωολογικό
κήπο ή κτηνοτροφική µονάδα, για περίοδο τουλάχιστον
δέκα (10) ετών από την τελεσίδικη ποινική καταδίκη, ε-
κτός αν η επιβληθείσα ποινή έχει µεγαλύτερη διάρκεια.
Σε περίπτωση αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης, η εγ-
γραφή 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 καθαριότη-
τα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύ-
ου έχουν υποχρέωση να αποµακρύνουν από τις οδούς
και τα πεζοδρόµια τα νεκρά ζώα και να µεριµνούν για
την αποτέφρωση ή την υγειονοµική ταφή τους, σύµφω-
να µε τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νοµοθε-
σίας. Πριν από την αποτέφρωση ή την ταφή των ζώων ε-
νηµερώνεται ο οικείος δήµος ή ο συµβεβληµένος κτηνία-
τρος των εταιρειών λειτουργίας των εθνικών οδών, εάν
υφίσταται, προκειµένου να διαπιστώσει τυχόν παραβά-
σεις 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 αδειο-
δότησης σύµφωνα µε τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Οι ορ-
γανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης µπορούν, επίσης, να
συµβάλονται 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 δια-
µεσολάβηση 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 συγκροτεί-
ται επταµελής Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης µε πε-
νταετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η Επιτροπή α-
παρτίζεται από τον Πρόεδρο, που είναι πρόσωπο εγνω-
σµένου κύρους και έξι (6) ακόµη τακτικά µέλη ως εξής:

(α) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Κτηνιατρικού
Συλλόγου,

(β) έναν (1) εκπρόσωπο φιλοζωικών σωµατείων ή φιλο-
ζωικών οργανώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
είναι εγγεγραµµένα στο Υποµητρώο Φιλοζωικών Σωµα-
τείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και έ-
χουν πολυετή δράση και αναγνωρισµένη προσφορά,

(γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη,
(δ) δύο (2) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δή-

µων 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 φιλο-
ζωικών σωµατείων ή φιλοζωικών οργανώσεων µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, εκλέγονται µε ηλεκτρονική ψηφο-
φορία από το σύνολο των φιλοζωικών σωµατείων και ορ-
γανώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν κα-
ταγραφεί στο Υποµητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Ορ-
γανώσεων 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 νο-
µοθεσίας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, µε
την εκπόνηση µελετών και τη σύνταξη προτάσεων σε πε-
ριοδική βάση ή κατόπιν συγκεκριµένου αιτήµατος.

(γ) Την εκπόνηση µελετών, αναφορών και εκθέσεων,
καθώς και τη σύνταξη προτάσεων προς τις αρµόδιες αρ-
χές για την υιοθέτηση του κατάλληλου επιχειρησιακού
σχεδιασµού, την εφαρµογή των απαραίτητων διαδικα-
σιών, πρωτοκόλλων και των βέλτιστων διεθνών πρακτι-
κών, και την εν γένει εφαρµογή αποτελεσµατικών µέ-
τρων επίλυσης προβληµάτων στον τοµέα της προστασίας
των ζώων συντροφιάς. 

(δ) Την παροχή γνώµης προς τις αρµόδιες αρχές για
µεµονωµένα ζητήµατα που άπτονται της προστασίας ζώ-
ων συντροφιάς. 

(ε) Την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εσω-
τερικών και κάθε άλλο αρµόδιο υπουργείο για την αξιο-
λόγηση 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 αντιδή-
µαρχο ή εντεταλµένο σύµβουλο υπεύθυνο για θέµατα
ζώων συντροφιάς, επιφορτισµένο να µεριµνά για την εύ-

ρυθµη υλοποίηση του προγράµµατος διαχείρισης αδέ-
σποτων 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 Ε-
σωτερικής Υπηρεσίας των δήµων εγκρίνεται από την Οι-
κονοµική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της εκτελεστικής
επιτροπής. Η γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου παρέ-
χεται εντός ενός (1) µηνός από όταν ζητηθεί, άλλως τεκ-
µαίρεται η σύµφωνη γνώµη του.

Άρθρο 41
Βασικοί Δείκτες Απόδοσης

1. Το Τµήµα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως αρµόδια αρχή για
την εποπτεία της εφαρµογής του προγράµµατος περι-
συλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς από τους δήµους, δύναται να προσδιορίζει Βασι-
κούς Δείκτες Απόδοσης για την παρακολούθηση της ε-
φαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων κάθε δή-
µου, 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, πε-
ριλαµβάνουν 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 Δεί-
κτες Απόδοσης.

Άρθρο 42
Αξιολόγηση εφαρµογής

Κατά το πέµπτο έτος από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, λαµβάνει χώρα συνολική αξιολόγηση του παρό-
ντος 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 άρ-
θρου 39 και ακολουθεί εκτεταµένη διαβούλευση µε ό-
λους τους εµπλεκόµενους φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 43
Επιχορήγηση φιλοζωικών σωµατείων και φιλοζωικών

οργανώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 
Τροποποίηση της παρ. 1Α του άρθρου 202 

του ν. 3463/2006

Στην παρ. 1Α του άρθρου 202 του ν. 3463/2006
(Α΄114), ως προς τη δυνατότητα παροχής χρηµατικών ε-
πιχορηγήσεων µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,
προστίθεται περ. vii, ως εξής:

«vii. Σε φιλοζωικά σωµατεία ή φιλοζωικές οργανώσεις
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οι-
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κείο δήµο και είναι εγγεγραµµένα στο Υποµητρώο Φιλο-
ζωικών Σωµατείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μη-
τρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υ-
πουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπό-
θεση 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 επι-
χειρησιακού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώ-
ων συντροφιάς και πρόληψης δηµιουργίας νέων αδέ-
σποτων ζώων του οικείου δήµου. Με τις ίδιες προϋποθέ-
σεις 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 α-
πό 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 δηµιουρ-
γίας και λειτουργίας του ΕΜΖΣ και των Υποµητρώων
του, περιλαµβανοµένης της Πανελλήνιας Πλατφόρµας
Υιοθεσίας των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, το ειδικό-
τερο περιεχόµενο κάθε Υποµητρώου και τα πεδία που
περιλαµβάνει αυτό, τα θέµατα που αφορούν στη διαδικα-
σία πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης
στους πιστοποιηµένους χρήστες και σε όσους αποκτούν
πρόσβαση στο ΕΜΖΣ, τα θέµατα µεταφοράς των δεδο-
µένων από το υπάρχον µητρώο, η διαδικασία και οι προ-
ϋποθέσεις καταχώρησης στοιχείων, τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προ-
διαγραφές και ο εξοπλισµός των εγκαταστάσεων των
κτηνιατρείων που διατίθενται για την πραγµατοποίηση
των στειρώσεων, της σήµανσης και της καταγραφής α-
δέσποτων ζώων από εθελοντές κτηνιάτρους, η διαδικα-
σία και χρονική διάρκεια διάθεσής τους, και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

3. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου κάθε δή-
µου µπορούν να εξειδικεύονται οι κατηγορίες ευαίσθη-
των και ευπαθών οµάδων της παρ. 13 του άρθρου 4 και
να ορίζονται εισοδηµατικά ή άλλα κριτήρια για τη δωρε-
άν σήµανση, καταγραφή στο ΕΜΖΣ, στείρωση και εµβο-
λιασµό των ζώων συντροφιάς (γατών και σκύλων). Επί-
σης, 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 πρώ-
του εδαφίου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ε-
πιπλέον ποσό για τα έξοδα φιλοξενίας και διατροφής
που πρέπει να καταβάλει ανά µήνα φιλοξενίας ο ιδιοκτή-
της που παραδίδει το ζώο του στον δήµο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων προσδιορίζονται τα ανατοµικά και φυσιο-
λογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συµπε-
ριφοράς ζώου που δύνανται να αποδειχθούν βλαβερά
για την υγεία και την ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγι-
κού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του και καθι-
στούν µη επιτρεπτή την αναπαραγωγή τους. 

5. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δή-
µου, ύστερα από γνώµη της πενταµελούς Επιτροπής της
παρ. 8 του άρθρου 10, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες
προσδιορισµού της πυκνότητας του πληθυσµού των αδέ-
σποτων ζώων στην περιοχή όπου αυτά επαναφέρονται
και οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπε-
ται 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 συν-
δέσµων δήµων για τους σκοπούς εφαρµογής του παρό-
ντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδί-
δεται ετησίως, καθορίζεται το ύψος της χρηµατοδότη-
σης που λαµβάνει κάθε δήµος για την υλοποίηση δράσε-
ων του παρόντος, λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ άλλων,
των επιδόσεων κάθε δήµου ως προς την υλοποίηση των
στόχων του επιχειρησιακού του προγράµµατος. Σε περί-
πτωση σοβαρής µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του
παρόντος είναι δυνατόν να επιβάλεται, µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 39, παρακράτηση µέρους του πο-
σού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που δικαι-
ούται ο δήµος, η οποία µπορεί να ανέλθει σε ποσό που α-
ντιστοιχεί σε έως δύο (2) µήνες σε ετήσια βάση. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε-
ται το ύψος της εφάπαξ επιχορήγησης που λαµβάνει το
ΙΙΒΕΑΑ, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13 και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα α-
πό σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΙ-
ΒΕΑΑ, καθορίζονται λεπτοµέρειες για την αποστολή
δείγµατος γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο
ΕΦΑΓΥΖΣ από ιδιοκτήτη σκύλου ή γάτας που δεν επιθυ-
µεί 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 συ-
ντροφιάς που υποχρεούνται να αποστείλουν δείγµα γε-
νετικού υλικού του ζώου τους στο ΕΦΑΓΥΖΣ. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών ορίζονται οι προδιαγραφές που οφείλουν να πλη-
ρούν οι κατασκευές µεταφοράς ζώων εργασίας, όπως
τρέιλερ ή κλουβιά επί ή εντός του αµαξώµατος οχηµά-
των.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
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Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λε-
πτοµέρειες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την υπο-
στήριξη 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 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονο-
µικοί κανόνες και οι εν γένει όροι για την αποτροπή του
κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών
νοσηµάτων.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα ειδι-
κότερα 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 ορι-
στική διακοπή λειτουργίας του καταφυγίου.

13. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζο-
νται οι κανόνες και το ωράριο λειτουργίας των περι-
φραγµένων πάρκων σκύλων εντός της εδαφικής περιφέ-
ρειας κάθε δήµου, ο διαχωρισµός µικρόσωµων και µεγα-
λόσωµων 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.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για τον καθορισµό χώρων σε ελεγχόµε-
νες κυνηγετικές περιοχές, στους οποίους επιτρέπονται
η εκγύµναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανο-
τήτων σκύλων, πέραν των περιοχών που καθορίζονται µε
τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200).

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να καθορίζονται το
ειδικότερο περιεχόµενο των προγραµµάτων του άρθρου
31, καθώς και ο τρόπος, τα κριτήρια, η διαδικασία και το
ύψος της χρηµατοδότησής τους.  

16. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζο-
νται 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.

17. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της Ειδικής Ε-
πιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 39, καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες της λειτουργίας της και κάθε άλλο σχε-
τικό θέµα. 

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια 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 σχετι-
κού αιτήµατος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
παραδίδει σε αυτό την υπάρχουσα «διαδικτυακή ηλε-
κτρονική βάση» που περιλαµβάνει τους κωδικούς σήµαν-
σης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντρο-
φιάς που έχει καταγράψει από την ηµεροµηνία ανάθεσης
σε αυτό της τήρησης της «διαδικτυακής ηλεκτρονικής
βάσης» µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσής της στο Υ-
πουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η µεταφορά αυτή
δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Αγρο-
τικής 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 σήµαν-
ση και η καταγραφή των σκύλων και γατών εξακολουθεί
να διενεργείται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Όσοι ι-
διοκτήτες σκύλων και γατών έχουν ήδη σηµάνει ή πρό-
κειται να σηµάνουν τα ζώα συντροφιάς τους στην υπάρ-
χουσα βάση, µπορούν, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών
από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να συµπληρώ-
σουν τα στοιχεία τους µε βάση το άρθρο 4. Στο ίδιο χρο-
νικό διάστηµα µπορούν να γίνουν και διαγραφές ήδη κα-
ταχωρηµένων εγγραφών από τους ιδιοκτήτες ζώων, ε-
φόσον 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 εγγρα-
φούν στο Υποµητρώο Επαγγελµατιών και Ερασιτεχνών
Εκτροφέων.

4. Εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, οι δήµοι οφείλουν να προβούν στην αναγκαία για
την οργάνωση και εφαρµογή του προγράµµατος διαχεί-
ρισης αδέσποτων ζώων τροποποίηση του Οργανισµού Ε-
σωτερικής 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 Α-
πόδοσης του άρθρου 41 ορίζεται το έτος 2023, η δε δη-
µοσιοποίησή τους από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λει-
τουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνει το αρ-
γότερο έως τις 31.10.2022.

6. Λειτουργούντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
καταφύγια υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις προ-
διαγραφές των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.3.2022. Α-
ποφάσεις σφράγισης καταφυγίων αναστέλλονται µέχρι
την ανωτέρω ηµεροµηνία, εκτός αν διαπιστωθεί από έκ-
θεση των αρµοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των
φιλοξενούµενων ζώων. Καταφύγια που έχουν αδειοδο-
τηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεού-
νται να συµµορφωθούν προς τις υποχρεώσεις των άρ-
θρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023.
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Άρθρο 47
Τελικές και καταργούµενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν άλλες διατά-
ξεις νόµων ή διεθνών συµβάσεων, που κυρώθηκαν µε νό-
µο και προβλέπουν µεγαλύτερη προστασία σε οποιοδή-
ποτε είδος ζώου. Επίσης δεν θίγονται οι διατάξεις του Έ-
κτου 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 οποιοδή-
ποτε άλλο σωµατείο, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος,
αποκτά την ιδιότητα µέλους της Διεθνούς Κυνολογικής
Οµοσπονδίας (Fédération 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 άλ-
λο σωµατείο, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, αποκτά
την ιδιότητα µέλους της Διεθνούς Οµοσπονδίας Γατών
(Fédération Internationale Féline). Με απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, διαπιστώνεται η εγγραφή του σω-
µατείου αυτού στη Διεθνή Οµοσπονδία Γατών. 

4. Οι περιορισµοί µετακινήσεων των ζώων συντροφιάς
του παρόντος δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις εφαρ-
µογής του άρθρου 27 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

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 δυ-
νατότητα να τα αποµακρύνει, εφαρµόζεται αναλόγως η
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται: 

(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’ αριθµ. 280262/3.12.2003 κοινή απόφαση

των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης και Γεωργίας (Β΄ 1874).

(ζ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθ-
µίσεις του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 48
Έννοια «φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης» - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4674/2020

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020
(Α΄ 53) µε τη διαγραφή της αναφοράς στους Ευρωπαϊ-
κούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας και η παρ. 1 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«1. Όπου σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµά-

των και κανονιστικών αποφάσεων γίνεται αναφορά σε
«φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης», εφεξής νοούνται η Έ-
νωση Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήµων
Ελλάδος, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων, οι Αναπτυ-
ξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Σύνδεσµοι
και τα Δίκτυα Δήµων και τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού.»

Άρθρο 49
Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσµων δήµων

και νοµικών προσώπων Ο.Τ.Α.

1. Για τη συνοµολόγηση δανείων µεταξύ του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, των συνδέσµων δήµων και των νοµικών προσώ-
πων Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξια-
κών προγραµµάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων, ανεξαρ-
τήτως εκχώρησης εσόδων εκ µέρους των δικαιούχων,
καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους εξόδων και λοιπών
δαπανών συνοµολόγησης και εξόφλησης, χρηµατοδο-
τούνται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέ-
λος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υ-
πουργείων, δεν εφαρµόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και το π.δ. 169/2013 (Α΄ 272).
Κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης
του δανείου στον δικαιούχο φορέα από το διοικητικό
συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και
για τη σύναψη αυτού, απαιτείται απόφαση αποδοχής
των όρων του µόνο από την οικονοµική επιτροπή του
Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, ή από το διοικητικό συµβούλιο
στην περίπτωση συνδέσµου δήµων ή νοµικού προσώπου
Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δή-
µων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Η απόφαση
της οικονοµικής επιτροπής που ακολουθεί για τη σχετική
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α., αποτελεί
δεσµευτική εισήγηση προς το οικείο δηµοτικό ή περιφε-
ρειακό συµβούλιο. 

2. Η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Ο.Τ.Α.
δικαιούχου φορέα της παρ. 1, εφόσον απαιτείται ανα-
µόρφωση του τεχνικού προγράµµατος αυτού, αποτελεί
δεσµευτική εισήγηση προς το οικείο δηµοτικό ή περιφε-
ρειακό συµβούλιο. 

Άρθρο 50
Ρύθµιση για τον µηχανισµό αποτροπής συσσώρευσης

ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους από τους 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση

της παρ. 2 του άρθρου 107  του ν. 4714/2020 

1. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 107 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148) τροποποιείται ως προς τις εξαι-
ρούµενες δαπάνες από το σύνολο των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων του Ο.Τ.Α. προς τρίτους και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«2. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη κάθε η-
µερολογιακού τριµήνου, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών
Υπηρεσιών έκαστου Ο.Τ.Α.:
α) υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική

κατάσταση µε τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του
Ο.Τ.Α. προς τρίτους κατά την τελευταία ηµέρα του τρι-
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µήνου. Στην κατάσταση παρατίθενται ανά παραστατικό
δαπάνης κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπεται να
τηρούνται στο µητρώο δεσµεύσεων και οι λόγοι µη εξό-
φλησης και
β) καταθέτει στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 το

χρηµατικό ποσό που απαιτείται, προκειµένου το υπόλοι-
πο του λογαριασµού να καλύπτει το σύνολο των ληξι-
πρόθεσµων υποχρεώσεων του Ο.Τ.Α. προς τρίτους, ε-
ξαιρουµένων των δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί µε
υπαιτιότητα των δικαιούχων ή είναι ενταγµένες σε ειδι-
κά προγράµµατα και εκκρεµεί η εκταµίευση χρηµατοδό-
τησης από τον αρµόδιο φορέα ή έχουν εξοφληθεί και εκ-
κρεµεί η λογιστική τακτοποίησή τους ή έχουν νοµίµως
πραγµατοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση.»

2. Ειδικά για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά την
30ή.6.2021, δεν εφαρµόζεται η περ. β) της παρ. 2 του
άρθρου 107 του ν. 4714/2020. Ποσά που έχουν κατατε-
θεί στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 του άρθρου 107
του ν. 4714/2020 µπορούν να αποδεσµευτούν, κατόπιν
σχετικής αίτησης του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρε-
σιών του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, που υπο-
βάλλεται προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος.

Άρθρο 51
Χρηµατικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία 

από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

Η διάρκεια ισχύος της υποπερ. vi) της περ. Α΄ της παρ.
1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006, Α΄ 114) αναφορικά µε τη δυνατότητα πα-
ροχής από δήµο χρηµατικών επιχορηγήσεων σε αθλητι-
κά σωµατεία για την προαγωγή του οικείου αθλήµατος,
καθώς και για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης αθλητών
και αθλητικών οµάδων, που εδρεύουν στην περιοχή του
και συµµετέχουν σε εθνικά πρωταθλήµατα ολυµπιακών
αθληµάτων, παρατείνεται από την λήξη της έως την
30η.6.2022.

Άρθρο 52
Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο προσωπικού 

των φορέων του Δηµοσίου 

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται ενιαία
για όλους ή για µερικούς φορείς του Δηµόσιου Τοµέα
που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4765/2021 (Α΄ 6) οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικό-
τητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρι-
κά, διορισµού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου ή ει-
δικότητας του µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου προσωπικού τους. Με το διάταγµα του πρώτου ε-
δαφίου δύναται να αντιστοιχίζονται οι υφιστάµενοι κλά-
δοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων µε τους νέους
κλάδους και ειδικότητες και να καθορίζεται η διαδικασία
αντιστοίχισης των υφιστάµενων κλάδων και ειδικοτήτων
για τους φορείς της παρ. 3.

2. Η Επιτροπή Θεµάτων Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµό-
σιου Τοµέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) πα-
ρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της

παρ. 1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερι-
κών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή µη του δια-
τάγµατος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων
οργανικών µονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

3. Εντός δύο (2) µηνών από τη θέση σε ισχύ του δια-
τάγµατος της παρ. 1, οι φορείς υποχρεούνται σε αντι-
στοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισµών
και των Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας τους, κα-
θώς και σε αναπροσαρµογή των ψηφιακών οργανογραµ-
µάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α΄224). Νέοι
Οργανισµοί και Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας εκ-
δίδονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο διάταγµα
της παρ. 1. 

4. Από τη θέση σε ισχύ του διατάγµατος της παρ. 1 κα-
ταργούνται: 
α) το π.δ. 37α/1987 (Α΄ 11),
β) το π.δ. 22/1990 (Α΄ 7), 
γ) το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και
δ) η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180).

Άρθρο 53
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού

1. Θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που έχουν εγκριθεί
µε πράξεις υπουργικού συµβουλίου σύµφωνα µε το άρ-
θρο 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) έως τη δηµοσίευση του
παρόντος, πληρούνται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 28 και τα άρθρα 29 έως 35 και 43 του ν. 4765/2021
(Α΄6), εφαρµοζοµένων, κατά περίπτωση, των άρθρων 1,
2 και 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) κατά το µέρος που α-
φορούν σε διορισµούς ή προσλήψεις προστατευοµένων
προσώπων σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και
των δύο βαθµών και ν.π.ι.δ. που προσλαµβάνουν προσω-
πικό µέσω Α.Σ.Ε.Π., του άρθρου 3 του αυτού νόµου, κα-
θώς και των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28). 

2. Για θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, για τις οποίες έ-
χει δηµοσιευθεί σχετική προκήρυξη από το Α.Σ.Ε.Π. έως
τη δηµοσίευση του παρόντος, εφαρµόζονται, κατά περί-
πτωση, τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 2643/1998 κατά το µέρος
που αφορούν σε διορισµούς ή προσλήψεις προστατευο-
µένων προσώπων σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α. και των δύο βαθµών και Ν.Π.Ι.Δ.. που προσλαµβά-
νουν προσωπικό µέσω Α.Σ.Ε.Π..

3. Εξακολουθούν να ισχύουν πράξεις υπουργικού συµ-
βουλίου της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης για θέσεις προσωπικού, µόνιµου
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, που έχουν εκδοθεί πριν από το έτος 2020, για τις ο-
ποίες δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη και έχουν απο-
σταλεί σχετικά αιτήµατα στο Α.Σ.Ε.Π. έως τις
31.12.2021. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται µε τη διαδι-
κασία της παρ. 1 του παρόντος. 

Άρθρο 54
Δικαίωµα ειδικής άδειας - Τροποποίηση της παρ. 1

του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)

Στην παρ. 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης
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Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) τροποποιείται το
τρίτο εδάφιο, προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός ηµερών
της άδειας απουσίας του πατέρα υπαλλήλου λόγω γέν-
νησης τέκνου, προστίθενται τρία νέα εδάφια και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωµα άδειας απουσίας µε
αποδοχές πέντε (5) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση
γάµου και τριών (3) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση
θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β` βαθ-
µού. Επίσης δικαιούνται κατόπιν τεκµηριωµένης αίτησης
ειδική άδεια µε αποδοχές διάρκειας µίας (1) έως τριών
(3) ηµερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογι-
κού δικαιώµατος ή για τη συµµετοχή σε δίκη ενώπιον ο-
ποιουδήποτε δικαστηρίου. Στον πατέρα υπάλληλο χορη-
γείται υποχρεωτικά άδεια δεκατεσσάρων (14) εργάσι-
µων ηµερών, µε αποδοχές, η οποία πρέπει να λαµβάνε-
ται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται
να χορηγείται είτε α) δύο (2) ηµέρες πριν από την ανα-
µενόµενη ηµεροµηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώ-
δεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τµηµατικά, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία γέννησης, είτε
β) µετά την ηµεροµηνία γέννησης, συνολικά ή τµηµατι-
κά, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία γέν-
νησης. Για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας, ο υ-
πάλληλος γνωστοποιεί αρµοδίως την πιθανολογούµενη
ηµέρα τοκετού, προκειµένου η υπηρεσία να λάβει εγκαί-
ρως γνώση. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου,
ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια των προηγούµενων ε-
δαφίων χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οι-
κογένεια.»

Άρθρο 55
Δικαίωµα µείωσης ωρών εργασίας - Προσθήκη παρ. 1Α

στο άρθρο 51 του ν. 3528/2007

Στο άρθρο 51 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: 

«1Α. Οι υπάλληλοι µπορούν, µε τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της παρ. 2, να ζητήσουν µε αίτησή τους τη
µείωση των ωρών εργασίας τους µέχρι και πενήντα τοις
εκατό (50%), µε ανάλογη µείωση των αποδοχών τους,
για χρονική διάρκεια µέχρι πέντε (5) έτη. Με την αίτησή
του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυµεί τη µείωση
της ηµερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιµων ηµερών.
Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγµατικής και συντάξι-
µης δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε νόµιµη συνέπεια, υπο-
λογίζεται µόνο ο χρόνος πραγµατικής απασχόλησης.»

Άρθρο 56
Άδεια χωρίς αποδοχές - Διευκολύνσεις υπαλλήλων µε
οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποίηση των παρ. 1,

3, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 1Α του άρθρου 53 
του ν. 3528/2007

1. Η παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 ά-
δεια άνευ αποδοχών χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυ-

σικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώ-
µη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατρο-
φή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών. Για τους υπαλ-
λήλους που έχουν έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την
άδεια του πρώτου εδαφίου, η υπηρεσία που βαρύνεται
µε την υποχρέωση µισθοδοσίας του υπαλλήλου, υποχρε-
ούται να καταβάλλει στον γονέα µηνιαίως, για κάθε τέ-
κνο, ποσό ίσο µε τον ελάχιστο νοµοθετηµένο µισθό, για
τους δύο (2) πρώτους µήνες της άδειας. Οι γονείς διδύ-
µων, τριδύµων ή και περισσότερων πολύδυµων τέκνων
δικαιούνται να λάβουν την άδεια του πρώτου εδαφίου
για κάθε παιδί ξεχωριστά, τµηµατικά ή και συνεχόµενα,
και δικαιούνται να λάβουν την παροχή του δεύτερου ε-
δαφίου για δύο (2) µήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του α-
ριθµού των παιδιών που γεννήθηκαν µαζί. Οι µονογο-
νείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής α-
φαίρεσης της γονικής µέριµνας ή µη αναγνώρισης του
τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύν-
σεις των προηγούµενων εδαφίων εις διπλούν. Σε περί-
πτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, η άδεια του πρώτου
εδαφίου χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια των
προηγούµενων εδαφίων χορηγείται είτε συνεχόµενα εί-
τε τµηµατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή
η χορήγησή της για διάστηµα µικρότερο του ενός (1) µη-
νός. Για κάθε τέκνο, διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών της
άδειας του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος πραγ-
µατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Η αίτη-
ση για χορήγηση της άδειας των προηγούµενων εδα-
φίων υποβάλλεται τουλάχιστον, ένα (1) µήνα πριν από
την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι
λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της ά-
δειας σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Η αρµόδια υ-
πηρεσία απαντά στην αίτηση του υπαλλήλου άµεσα και
πάντως το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την υπο-
βολή της.»

2. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Η διευκόλυνση της παρ. 1Α του άρθρου 51 χορη-
γείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γο-
νέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλί-
ου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και
οκτώ (8) ετών.» 

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) τρο-
ποποιείται µε την προσθήκη επιφύλαξης και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη της πρόβλεψης περί αυτοτε-
λούς άσκησης των διευκολύνσεων του παρόντος, αν και
οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση,
που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος
από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του
παρόντος, εκτός αν µε τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρο-
νικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, µέσα
στα οριζόµενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέ-
κνου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υ-
παλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον δικαι-
ούται όµοιων ολικώς ή µερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυ-
γος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση
των διευκολύνσεων της παρ. 2 κατά το µέρος που η σύ-
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ζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δι-
κών της ή των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το µέρος
που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παρ. 2.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) τροποποιείται µε την προ-
σθήκη αναφοράς στη διευκόλυνση της παρ. 1Α και η
παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 ή
τη διευκόλυνση της παρ. 1Α του παρόντος, ο άλλος δεν
έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της
παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστηµα.»

5. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 53 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται νέο
εδάφιο και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται
άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας
των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτε-
κνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιµες η-
µέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος και για τους υπαλλή-
λους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέ-
ρες. Για τους υπαλλήλους που είναι µονογονείς, η ως ά-
νω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες για
κάθε ηµερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο
γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωµα είναι αυτοτελές για
κάθε γονέα.»

Άρθρο 57
Ρύθµιση µειωµένης ηµερήσιας απασχόλησης

για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης - Καταργούµενη διάταξη

1. Το άρθρο 4 και η παρ. 2 του άρθρου 5 δεν εφαρµό-
ζονται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης. 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152),
περί δυνατότητας µείωσης των ωρών εργασίας του τα-
κτικού προσωπικού του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µε αντίστοιχη µείωση των απο-
δοχών του, καταργείται.

Άρθρο 58
Δικαίωµα ειδικής άδειας - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 57 του ν. 3584/2007  

Στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,
Α΄ 143), τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, προκειµένου να
αυξηθεί ο αριθµός ηµερών της άδειας απουσίας του πα-
τέρα υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου, προστίθενται
τρία νέα εδάφια και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωµα άδειας απουσίας µε
αποδοχές πέντε (5) εργασίµων ηµερών σε περίπτωση
γάµου και τριών (3) εργασίµων ηµερών σε περίπτωση
θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθ-
µού. Επίσης, δικαιούνται κατόπιν τεκµηριωµένης αίτη-
σης ειδική άδεια µε αποδοχές διάρκειας µίας (1) έως
τριών (3) ηµερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώµατος ή για τη συµµετοχή σε δίκη ενώ-

πιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. Στον πατέρα υπάλληλο
χορηγείται υποχρεωτικά άδεια δεκατεσσάρων (14) εργά-
σιµων ηµερών, µε αποδοχές, η οποία πρέπει να λαµβάνε-
ται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται
να χορηγείται: είτε α) δύο (2) ηµέρες πριν από την ανα-
µενόµενη ηµεροµηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώ-
δεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τµηµατικά, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία γέννησης είτε
β) µετά την ηµεροµηνία γέννησης, συνολικά ή τµηµατι-
κά, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία γέν-
νησης. Για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας, ο υ-
πάλληλος γνωστοποιεί αρµοδίως την πιθανολογούµενη
ηµέρα τοκετού, προκειµένου η υπηρεσία να λάβει εγκαί-
ρως γνώση. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου,
ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια των προηγούµενων ε-
δαφίων χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οι-
κογένεια.»

Άρθρο 59

Δικαίωµα µείωσης ωρών εργασίας - Τροποποίηση 
του άρθρου 58 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)

Στο άρθρο 58 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) προστίθε-
ται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Οι υπάλληλοι µπορούν µε τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 να ζητήσουν µε αίτησή τους τη
µείωση των ωρών εργασίας τους µέχρι και πενήντα τοις
εκατό (50%), µε ανάλογη µείωση των αποδοχών τους,
για χρονική διάρκεια µέχρι πέντε (5) έτη. Με την αίτηση
του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυµεί τη µείωση
της ηµερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιµων ηµερών.
Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγµατικής και συντάξι-
µης δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε νόµιµη συνέπεια, υπο-
λογίζεται µόνο ο χρόνος πραγµατικής απασχόλησης.»

Άρθρο 60
Άδεια χωρίς αποδοχές - Διευκολύνσεις υπαλλήλων µε
οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποίηση των παρ. 1,

3, 4, 8 και προσθήκη παρ. 1Α του άρθρου 60 
του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. (ν. 3584/2007,
Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 58 ά-
δεια άνευ αποδοχών χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυ-
σικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώ-
µη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατρο-
φή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών. Για τους υπαλ-
λήλους που έχουν έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την
άδεια του προηγούµενου εδαφίου, η υπηρεσία που βαρύ-
νεται µε την υποχρέωση µισθοδοσίας του υπαλλήλου, υ-
ποχρεούται να καταβάλει στον γονέα µηνιαίως, για κάθε
τέκνο, ποσό ίσο µε τον ελάχιστο νοµοθετηµένο µισθό
για τους δύο (2) πρώτους µήνες της άδειας. Η άδεια χο-
ρηγείται είτε συνεχόµενα είτε τµηµατικά, αλλά σε κάθε
περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστη-
µα µικρότερο του ενός (1) µηνός. Για κάθε τέκνο, διά-
στηµα τεσσάρων (4) µηνών της άδειας του πρώτου εδα-
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φίου λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-
σίας για κάθε συνέπεια. Σε περίπτωση πολύδυµης κύη-
σης, οι διευκολύνσεις των προηγούµενων εδαφίων χο-
ρηγούνται αυτοτελώς για κάθε τέκνο. Οι µονογονείς,
λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρε-
σης της γονικής µέριµνας ή µη αναγνώρισης του τέκνου
από τον άλλο γονέα δικαιούνται τις διευκολύνσεις των
προηγούµενων εδαφίων εις διπλούν. Σε περίπτωση γέν-
νησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διά-
στηµα τριών (3) µηνών η άδεια του πρώτου εδαφίου χο-
ρηγείται µε πλήρεις αποδοχές. Η αίτηση για χορήγηση
της άδειας των προηγούµενων εδαφίων υποβάλλεται
τουλάχιστον έναν (1) µήνα πριν από την έναρξη της ά-
δειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι
καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντοµό-
τερο χρονικό διάστηµα. Η αρµόδια υπηρεσία απαντά
στην αίτηση του υπαλλήλου άµεσα και πάντως το αργό-
τερο εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της.»

2. Στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), προστίθεται
παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Η διευκόλυνση της παρ. 1Α του άρθρου 51 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) χορη-
γείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γο-
νέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλί-
ου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και
οκτώ (8) ετών.» 

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 60 του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007) τροποποιείται µε την προσθήκη επιφύλα-
ξης και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη της πρόβλεψης περί αυτοτε-
λούς άσκησης των διευκολύνσεων του παρόντος άρ-
θρου, αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή
τους δήλωση, που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, κα-
θορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευ-
κολύνσεων του παρόντος, εκτός αν µε τη δήλωση αυτή
καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει
χρήση, µέσα στα οριζόµενα κατά περίπτωση ηλικιακά ό-
ρια του τέκνου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυ-
γος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφό-
σον δικαιούται όµοιες, ολικώς ή µερικώς, διευκολύνσεις,
ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει
χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2, κατά το µέρος
που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρή-
ση των δικών της ή των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το
µέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της
παρ. 2.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) τρο-
ποποιείται µε την προσθήκη αναφοράς στη διευκόλυνση
της παρ. 1Α του άρθρου 60 και η παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής:

«4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 ή
τη διευκόλυνση της παρ. 1Α του άρθρου 60, ο άλλος δεν
έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της
παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστηµα.»

5. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 60 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007), προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 8 δια-

µορφώνεται ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται ά-

δεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας
των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτε-
κνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιµες η-
µέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος και για τους υπαλλή-
λους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέ-
ρες. Για τους υπαλλήλους που είναι µονογονείς, η ως ά-
νω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες για
κάθε ηµερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο
γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωµα είναι αυτοτελές για
κάθε γονέα.»

Άρθρο 61
Καταβολή αποδοχών αποσπασµένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. -

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 90 
του ν. 4389/2016

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 90 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) τροποποιείται ως προς τη διαγραφή
της αναφοράς στην οριοθέτηση του δηµόσιου τοµέα, σε
παρεκκλίσεις από τις κείµενες διατάξεις και στην απου-
σία προηγούµενης απόφασης ή σύµφωνης γνώµης των
αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων και το δεύτερο εδά-
φιο ως προς την κάλυψη των αποδοχών των αποσπα-
σµένων και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προ-
κήρυξη της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, η οποία θα περιλαµβάνει την περιγραφή του α-
ντικειµένου των προς κάλυψη θέσεων, οι οργανικές θέ-
σεις που αναφέρονται στην παρ. 1 καλύπτονται µε µετα-
τάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων
ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δη-
µοσίου τοµέα, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο
µισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν.
4354/2015. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λο-
γίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση
και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον φορέα υποδοχής.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 90 του
ν. 4389/2016, όπως τροποποιείται µε την παρ. 1 του πα-
ρόντος, καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις αποσπασµέ-
νων υπαλλήλων, στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι
αποδοχές τους από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχουν
αποσπασθεί δυνάµει της ανωτέρω διάταξης, όπως αυτή
ισχύει µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 62

Παράταση διάρκειας Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»

Η διάρκεια του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» του Κεφα-
λαίου Β΄ του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) παρατείνεται από τη
λήξη της έως και τις 31.3.2022.

Άρθρο 63
Κυρώσεις σε βάρος συνδυασµών και υποψηφίων 
εκλογών δηµοτικών και περιφερειακών αρχών -
Τροποποίηση του  άρθρου 14 του ν. 3870/2010 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138)
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τροποποιείται ως προς το ανώτατο και το κατώτατο όριο
των επιβαλλόµενων προστίµων και η παρ. 1 διαµορφώ-
νεται ως ακολούθως: 

«1. Εκτός των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπο-
νται στις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται σε διοικητι-
κές κυρώσεις και οι ακόλουθες παραβάσεις των συνδυα-
σµών και των υποψηφίων:
α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενηµέρωση

του βιβλίου εσόδων-εξόδων των συνδυασµών τιµωρείται
µε πρόστιµο ύψους µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
εκλογικών δαπανών του συνδυασµού. 
β. Οι συνδυασµοί που παραβιάζουν τις παρ. 4 και 5 του

άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παραβιάζουν τις
παρ. 3 και 5 του άρθρου 2, τιµωρούνται µε πρόστιµο από
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ µέχρι τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ. 
γ. Για κάθε παράβαση των παρ. 1, 2, 4, 5 και 6 του άρ-

θρου 5 επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του συνδυασµού
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. 
δ. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή, η ελλιπής ή η αντικανο-

νική σύνταξη των βιβλίων εσόδων-εξόδων και της ανα-
λυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών,
που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 των άρθρων 9 και
11, επισύρει σε βάρος του συνδυασµού πρόστιµο από
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ. 
ε. Η µη εµπρόθεσµη ή ελλιπής ή αντικανονική τήρηση

των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, α-
πό τους υποψηφίους, επισύρει σε βάρος τους πρόστιµο
από χίλια (1.000)  ευρώ µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευ-
ρώ.»

2. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ε-
λέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρ-
θρου 12 του ν. 3870/2010 και αφορούν στην επιβολή
προστίµων αναπροσαρµόζονται, τροποποιούνται ή ανα-
καλούνται, σύµφωνα µε την παρ. 1, µε αποφάσεις της Ε-
πιτροπής, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συν-
δυασµού ή του διαχειριστή των οικονοµικών του συν-
δυασµού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της
Επιτροπής µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης.

3. Ποσά που έχουν καταλογισθεί ή εισπραχθεί, δεν ε-
πιστρέφονται. 

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 25η.3.2019.

Άρθρο 64
Προγραµµατικές συµβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου

100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) τροποποιείται ως προς την προσθή-
κη της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. κατόπιν σύµπραξης της
εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. όπου απαιτείται σύµφωνα µε τον
ν. 3891/2010 (Α΄ 188) µεταξύ των εταιρειών µε τις οποί-
ες είναι δυνατή η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων,
και η περ. α) διαµορφώνεται ως ακολούθως:

«1. α) Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµ-
µάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την πα-
ροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προµηθειών κάθε εί-
δους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι δήµων, τα
δίκτυα δήµων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περι-
φερειακές ενώσεις δήµων, η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελ-

λάδος και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία συνι-
στούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι
φορείς, καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), στα οποία συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρι-
κή Ένωση Δήµων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και απο-
χέτευσης, η Ένωση Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε την παρ.
6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), τα δηµοτικά και
περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και κοινωφελή ιδρύµατα
και κληροδοτήµατα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµα-
τα, µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις
µε το Δηµόσιο ή µε την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή µε τη Μονά-
δα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµ-
µάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. ή µε την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίων
Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή µε την εταιρεία µε την επωνυµία
«ΓΑΙΑΟΣΕ - Ανώνυµη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτη-
µατικών, Οικοδοµικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχει-
ρήσεων» (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.), κατόπιν σύµπραξης της εται-
ρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελ-
λάδος Ανώνυµη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε.. Α.Ε.), όπου απαιτείται
σύµφωνα µε τον ν. 3891/2010 (Α΄ 188), ή µε το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή µε τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ ή µεταξύ τους ή µε Ν.Π.Δ.Δ. ή µε τους φορείς των
παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄
147), µεµονωµένα ή από κοινού. Στις προγραµµατικές
συµβάσεις στις οποίες µετέχει το Δηµόσιο, µπορεί να
εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της αποκεντρω-
µένης διοίκησης, στην οποία εκτελείται η προγραµµατι-
κή σύµβαση. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον
προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου. Οι προγραµµατικές συµβάσεις, στις οποίες έ-
νας εκ των συµβαλλοµένων είναι Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού,
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225.»

Άρθρο 65
Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους

για τη µελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Τροποποίηση του  άρθρου

11 του ν. 1069/1980

Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (Α΄191) α-
ποδίδεται στη δηµοτική γλώσσα το πρώτο εδάφιο, προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1  διαµορφώνεται ως
εξής:

«1.  Επιβάλλεται  υπέρ  των επιχειρήσεων που συστή-
νονται κατά τις διατάξεις του παρόντος, προς τον σκοπό
µελέτης, κατασκευής ή επέκτασης έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης και για µία δεκαετία από την 1η Ιανουαρίου
του εποµένου της σύστασής τους έτους πρόσθετο ειδικό
τέλος υπολογιζόµενο σε  ποσοστό  ογδόντα τοις εκατό
(80%)  επί  της  αξίας  του καταναλισκοµένου ύδατος.�
Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και σε περίπτωση επέκτασης
της επιχείρησης. Από το ειδικό τέλος του πρώτου εδαφί-
ου απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες εξασφαλί-
ζουν µε ίδια µέσα τη σύνδεσή τους µε τα δίκτυα της
Δ.Ε.Υ.Α., χωρίς να εκπονηθεί µελέτη ή να πραγµατοποι-
ηθεί κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέ-
τευσης, από την οικεία Δ.Ε.Υ.Α.»
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Άρθρο 66
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισµό 

επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου 

1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισµό της επι-
φάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειµένου να υπο-
λογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη και εισφορές προς
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που µέχρι σήµερα δεν έχουν υ-
ποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλ-
λουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, το αργότερο µέχρι τις
31.12.2021.  

2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73
του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171) στα άρθρα 2 και 5
του ν. 25/1975 (Α΄ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976
(Α΄ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του
ν. 1080/1980 (A΄246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου
24 του ν. 2130/1993 (Α΄62), σε όσους υποβάλλουν δή-
λωση ορθών στοιχείων, σύµφωνα µε την παρ. 1, διαγρά-
φεται το σύνολo των προστίµων που προκύπτουν από τις
διαφορές τετραγωνικών µέτρων. Οι υποβάλλοντες τη
δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέ-
λη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά µέτρα, υπο-
λογιζόµενα από 1ης.1.2020, µέχρι την ηµεροµηνία της
δήλωσης, µε πρόστιµο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του
ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών
µέτρων αυτού του διαστήµατος. 

3. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού επεξεργάζονται τις δηλώσεις
και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγρά-
φοντας στα µητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά µέτρα, το
αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2022. 

4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που προκύ-
πτουν από τα οριζόµενα στην παρ. 2, καταβάλλονται από
τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνι-
αίες δόσεις µε ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της
τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσω-
πα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα. Μη-
νιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέρω ελαχί-
στων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί µέ-
χρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ι-
σχύ. 

5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς
την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το
παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του
ν. 4764/2020 (Α΄ 256).

Άρθρο 67
Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων

Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συµβουλίων των 
εποπτευόµενων νοµικών προσώπων τους -

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των α-
ποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων

των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των διοικητικών συµβου-
λίων των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων µπο-
ρεί να λαµβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) β) είτε µε τηλεδιά-
σκεψη µε κάθε πρόσφορο µέσο ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και µε τηλεδιά-
σκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των
συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συµβουλίων
της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται σύµφω-
να µε τα ισχύοντα υγειονοµικά µέτρα. Συνεδριάσεις των
συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συµβουλίων
της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα µε έναν από τους ανω-
τέρω τρόπους θεωρούνται νόµιµες.» 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 68
Διευκόλυνση µε ηλεκτρονικά µέσα της εφαρµογής των
µέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

στις εκπαιδευτικές δοµές 

1. Ο έλεγχος συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευ-
τική δοµή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθµίδας, δηµόσιας
και ιδιωτικής, στο πλαίσιο εφαρµογής µέτρων προστα-
σίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, µπο-
ρεί να διενεργείται ηλεκτρονικά, µέσω της ειδικής πλατ-
φόρµας «edupass.gov.gr», που είναι προσβάσιµη µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ). Μέσω της πλατφόρµας πραγµατοποιείται
η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της πλήρωσης των προϋπο-
θέσεων που απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία, για
το επιτρεπτό της φυσικής παρουσίας προσώπων, ανάλο-
γα µε την ιδιότητά τους, σε εκπαιδευτικές δοµές, ανε-
ξαρτήτως τύπου και βαθµίδας, δηµόσιες και ιδιωτικές,
και καταχωρίζεται το αποτέλεσµα της επιβεβαίωσης αυ-
τής σε αυτοτελές αρχείο ή σύνολο δεδοµένων που τη-
ρούνται στις θυρίδες της ΕΨΠ, σύµφωνα µε τις παρ. 3
και 4 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η πρό-
σβαση στην πλατφόρµα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
24 του ν. 4727/2020.

2. Κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, η πλατ-
φόρµα αντλεί δεδοµένα σχετικά µε την κατάσταση του
φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εµβολιασµό, το α-
ποτέλεσµα της τελευταίας δοκιµασίας ταχέων µοριακών
ελέγχων (rapid test) ή µοριακής µεθόδου ανάλυσης
(PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιµασίας ελέγχου
(self-test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19. Τα
στοιχεία αυτά αντλούνται µέσω διασύνδεσης µε το Εθνι-
κό Μητρώο Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19
του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), το Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 του άρθρου
εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), το πληροφοριακό σύστη-
µα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19 του άρθρου πρώτου της από
30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 87), η
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οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95)
και το πληροφοριακό σύστηµα της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση
του αποτελέσµατος της αυτοδιαγνωστικής δοκιµασίας
ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test)
του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 (Α΄ 54).

3. Τα δεδοµένα της παρ. 2 αποστέλλονται µέσω της
πλατφόρµας στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δοµής, που
καταχωρίζει το αιτούν πρόσωπο κατά την υποβολή της
αίτησης της ίδιας παραγράφου, µε τη µορφή δεδοµένων
χαρακτηρισµού κατάστασης, σύµφωνα µε τα οποία επι-
τρέπεται ή δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία του προ-
σώπου σε χώρο της εκπαιδευτικής δοµής.

4. Τα ως άνω δεδοµένα διατηρούνται για επτά (7) ηµέ-
ρες από την καταχώρισή τους στη θυρίδα της εκπαιδευ-
τικής δοµής. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού δια-
στήµατος διαγράφονται αυτόµατα από τη θυρίδα.

5. Η πλατφόρµα δύναται να διαλειτουργεί και µε άλ-
λες βάσεις δεδοµένων ή ολοκληρωµένα πληροφοριακά
συστήµατα φορέων του δηµόσιου τοµέα αποκλειστικά α)
για την εξακρίβωση της ιδιότητας - σχέσης του αιτού-
ντος φυσικού προσώπου προς την εκπαιδευτική δοµή
στη θυρίδα της οποίας αιτείται να καταχωρισθεί η κατά-
στασή του και β) για τη συνολική απεικόνιση της κατά-
στασης των προσώπων που δύνανται ή υποχρεούνται να
έχουν φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δοµή, σύµ-
φωνα µε τις παρ. 1 έως 4.

6. Τα δεδοµένα που αποστέλλονται στη θυρίδα της εκ-
παιδευτικής δοµής δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
παρουσιολόγιο ή για άλλον σκοπό πέραν των ρητώς ορι-
ζόµενων στο παρόν. Στις εκπαιδευτικές δοµές στις οποί-
ες δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση, η αίτηση της
παρ. 2 περιλαµβάνει και εκδήλωση βούλησης φυσικής
παρουσίας στον χώρο της δοµής. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµί-
ζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα για τη λει-
τουργία της πλατφόρµας, οι κατηγορίες δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
σύµφωνα µε το παρόν, οι κατηγορίες των υποκειµένων,
οι ρόλοι ως προς την επεξεργασία δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, οι τυχόν αποδέκτες δεδοµένων, τα τε-
χνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια της επε-
ξεργασίας αυτών, η µορφή των δεδοµένων χαρακτηρι-
σµού κατάστασης, η διασύνδεση της πλατφόρµας µε άλ-
λα πληροφοριακά συστήµατα φορέων του δηµόσιου το-
µέα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 69
Θυρίδες ιδιωτών φορέων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
της Δηµόσιας Διοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 26

και της παρ. 17 του  άρθρου 107 του ν. 4727/2020

1. Στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:

«4. Στην ΕΨΠ µπορούν να τηρούνται θυρίδες νοµικών
προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, µε σκοπό την εκπλή-
ρωση έννοµης υποχρέωσής τους και για λόγους δηµοσί-
ου συµφέροντος. Στις θυρίδες αυτές καταχωρίζονται µέ-
σω της ΕΨΠ, έγγραφα ή άλλα δεδοµένα που δύνανται

να αφορούν και φυσικά πρόσωπα, κατόπιν αίτησης των
τελευταίων ή εφόσον προβλέπεται από τον νόµο. Αν δεν
ορίζεται διαφορετικά, υπεύθυνοι επεξεργασίας των δε-
δοµένων που τηρούνται στις θυρίδες της παρούσας ορί-
ζονται τα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, που εί-
ναι υπεύθυνοι ιδίως για τον ορισµό των εσωτερικών ό-
ρων χρήσης των θυρίδων τους και των εξουσιοδοτηµέ-
νων χρηστών αυτών.

2. Στην παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 προ-
στίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 17 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«17. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και του αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται η τή-
ρηση θυρίδας στην ΕΨΠ σε κάθε φορέα του δηµοσίου
τοµέα, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κάθε θυρίδας
και κάθε τεχνικό και ειδικότερο ζήτηµα. Με όµοια από-
φαση µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα για
την τήρηση θυρίδων νοµικών προσώπων και νοµικών ο-
ντοτήτων, η διαδικασία πρόσβασης, οι κατηγορίες των
εγγράφων και άλλων δεδοµένων που καταχωρίζονται σε
αυτές, ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης, διαχείρισης και
διαγραφής των δεδοµένων, η µεθοδολογία άντλησης και
περαιτέρω επεξεργασίας των δεδοµένων και κάθε άλλο
ειδικότερο ή τεχνικό θέµα για την εφαρµογή της παρ. 4
του άρθρου 26.»

Άρθρο 70
Δυνατότητα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων από 

τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για την 
αντιµετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση 
των έκτακτων µέτρων κατά της διασποράς

του κορωνοϊού COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-
ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-
περβαίνει την 31η.3.2022, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι-
δρύµατα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να προβαίνουν στη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµ-
βασης παροχής υπηρεσιών µε αντικείµενο τον έλεγχο
της τήρησης των έκτακτων µέτρων για τη συµµετοχή
των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τα-
κτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλι-
ση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης εθνικής νοµοθε-
σίας περί δηµοσίων συµβάσεων. Η χρονική διάρκεια της
δηµόσιας σύµβασης του πρώτου εδαφίου δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Ως αρµόδιο όργανο για
την έγκριση της δαπάνης της δηµόσιας σύµβασης, κα-
θώς και κάθε διαδικαστικής ενέργειας για την έκδοση
της πρόσκλησης και τη σύναψη της δηµόσιας σύµβασης
ορίζεται το Πρυτανικό Συµβούλιο του Α.Ε.Ι.. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να παρέχεται έκτακτη επιχορήγηση από
τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων προς κάθε Α.Ε.Ι. για την κάλυψη της
δαπάνης που προκαλείται από τη σύναψη δηµοσίων συµ-
βάσεων της παρ. 1. 

Άρθρο 71
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Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ξένο
σχολείο «VERITA INTERNATIONAL SCHOOL» -
Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 

του ν. 4186/2013

Στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (A΄ 193)
προστίθεται περ. 31, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας στο ξένο σχολείο: «VERITA
INTERNATIONAL SCHOOL», και η παρ. 8 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«8. Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931  (Α΄ 156) τα α-
κόλουθα σχολεία:

1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
4. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D` ARC
9. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
10. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑ-

ΛΟΝΙΚΗΣ
11. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
12. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
13. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
14. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
15. AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ATHENS
16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ Α-

ΠΟΣΤΟΛΗΣ
17. ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ -

ΛΥΚΕΙΟ)
18. INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF

LARISA
19. KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL ACADEMY
20. BYRON COLLEGE
21. PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI
22. ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ZYGMUNT MINEYKO
23. ST. CATHERINE`S BRITISH SCHOOL
24. ST. LAWRENCE COLLEGE
25. INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
26. CAMPION SCHOOL
27. ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
28. ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
29. ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
30. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΗΣ
31. VERITA INTERNATIONAL SCHOOL
Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, διά του παρόντος, ά-

δεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.».

ΜΕΡΟΣ  Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

α.α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
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