ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α’ 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β’ Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039
1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη
επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι
φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.»
β) Η περίπτωση ιδ' του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την
άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της
Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών
οργανώσεων.»
γ) Η περίπτωση ιε' του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο κτηνίατρος, που με βάση προβλεπόμενη
διαδικασία, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήμανση και καταγράφει τα
ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή
το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και σε κάθε αλλαγή του
ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.»
2. Το άρθρο 4 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση οι
κτηνίατροι, υπήκοοι κρατών - μελών της ΕΕ, που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές
υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΠΔ. 38/ 2010 (Α' 78).»
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που
χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.»
γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προαναφερθέν τέλος εισπράττεται και εντός τριάντα (30) ημερών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., από
τον κτηνίατρο που διενεργεί την πράξη της σήμανσης και καταγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή Βάση
Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα
υποδείγματα των Παραρτημάτων 2 και 3, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί,
ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος/βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού
επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) και κτηνιατρείο που λειτουργεί νόμιμα.»
ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί,
για τη μεταβολή των στοιχείων, που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε τον ίδιο
(όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου
εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, που έχει δηλώσει στο όνομά του (όπως θάνατος, παράδοση σε άλλον
ιδιοκτήτη), το αργότερο εντός 15 ημερών από τη μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες
της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Της προθεσμίας αυτής εξαιρείται η απώλεια, η οποία δηλώνεται
εντός 5 ημερών, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής
ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η σχετική επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον
κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του,
προκειμένου να ενημερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.»
στ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική
σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου η Ελληνική Αστυνομία, η Δασική Υπηρεσία, τα Τελωνεία, οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού

Ελέγχου (ΣΥΚΕ), το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και η Θηρο- φυλακή των κυνηγετικών
συλλόγων, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έως έναν ανιχνευτή ανά φορέα.»
3. Το άρθρο 5 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου
υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από
τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές
σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την
πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του,».
β) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και
να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του. Το
διαβατήριο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα Παραρτήματα 2 και 3.»
γ) Μετά την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, τίθεται κόμμα και προστίθεται περίπτωση η' ως
εξής:
«η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του
πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του».
δ) Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 3 τίθεται κόμμα και προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:
«γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του
δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε
συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του».
4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς απαιτείται
υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής,
αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή
γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Απαγορεύεται:
α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων
αγορών,
β) η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων,
γ) η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι,
δ) η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.»
γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και της
άδειας εκπαιδευτή σκύλων σε επαγγελματίες εκτροφείς και ερασιτέχνες, με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και
οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των
ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες
ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι
κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς,
οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του
οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από την υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας.»
6. Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους

Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με
τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των
διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον
αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών
εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των
εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να
διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της
παραγράφου.»
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το έκτο εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο
κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις
και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του ΠΔ. 463/1978, όπως
ισχύουν.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα
εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο
τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της
αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα
για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.»
δ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα
καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε
ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και
για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε
κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται
στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα,
υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από
ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η
διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά
σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους,
υποβάλλονται σε ευθανασία.»
ε) Οι παράγραφοι 10, 11 και 12 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής:
«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η
πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την
επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι
μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα
συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού
σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες
καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά
κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους
αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας
ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ. Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου
12 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην
περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά
τους.
11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους
πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική
υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι
συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το
επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα. Εθελοντές κτηνίατροι που μετακινούνται προς τη Χώρα,

προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου προσωρινά ή περιστασιακά, πραγματοποιούν μόνο
στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων.
Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των γραφείων των αρμόδιων
Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου ή άλλοι χώροι
που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια ή Δήμο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι, υπό την εποπτεία των
προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισμός τους, η χρονική διάρκεια διάθεσής
τους, η διαδικασία διάθεσης και κάθε σχετικό θέμα. Για τον ίδιο σκοπό, επιτρέπεται να διατίθενται και οι
χώροι τοπικών ιδιωτικών κτηνιατρείων.
Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζωών συντροφιάς μπορεί να πραγματοποιείται και σε
κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι εθελοντές
κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από
την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να
δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.
12. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα
φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία
Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν:
αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος
του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης
κτηνίατρος.
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού
σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.
γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.
Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της
περίπτωσης στ' του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν
δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.
β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για
την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση
λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και
αποτελείται από:
αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή
του,
ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή
δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του,
γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο
που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι
μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.»
στ) Η παράγραφος 14 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι
πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε
Συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, σε εγκεκριμένα φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις,
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε σχετικό
θέμα.»
ζ) Μετά την παράγραφο 14 του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθορίζονται ο Δήμος και οι σύνδεσμοι Δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
7.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς,
χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.»
7. β. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονομική ταφή, πραγματοποιείται
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.»
8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια
δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται, οι
νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα
περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του
κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και
στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων, πλην
παραστάσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την
υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο.»
10. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4039/2012 προστίθεται άρθρο 17α ως εξής:
«Άρθρο 17α Αντιμετώπιση λεϊσμανίασης
1. Οι δεσποζόμενοι σκύλοι, στους οποίους έχει διαγνωστεί η νόσος της λεϊσμανίασης (Leishmania spp) από
κτηνίατρο και έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις η μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας
υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
από την ύπαρξη φλεβοτόμων - μεταδοτών της ως άνω νόσου, υπόκεινται σε ευθανασία, με τη συναίνεση του
ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ευθανασία, μετά από γνωμάτευση του κτηνίατρου και με την ευθύνη
των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων σκύλων, λαμβάνονται όλα τα υποστηρικτικά θεραπευτικά και
προληπτικά μέτρα, λόγω του ότι η νόσος κατατάσσεται στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με
το ΠΔ. 41/2006 (Α' 44) και καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλίο των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης,
που πρέπει να διατηρεί κάθε κτηνίατρος.
2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα, που είναι υπό την προστασία
φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή Δήμων, αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι,
αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania
spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως
περίθαλψη ή στείρωση.
Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό:
α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, με επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις, η μη αναστρέψιμη πορεία της,
λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων - μεταδοτών της Leishmania spp, υπόκεινται σε ευθανασία.
β) Αν, μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικόνα και οι αιματολογικές και παρασιτολογικές
εξετάσεις επιτρέπουν τη θεραπεία, οι σκύλοι επιβάλλεται να κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ' όλη τη
διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά
πρωτόκολλα, με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Με ευθύνη των φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή των Δήμων, ανάλογα με το αν οι σκύλοι βρίσκονται σε
καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, γίνεται αυστηρή καταγραφή των ζώων που είναι υπό θεραπεία,
τηρούνται όλα τα παραστατικά των εξετάσεων και αναλαμβάνεται η ευθύνη της πλήρους θεραπείας και
λήψης των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση του αναδόχου για τον
τίτλο αντισωμάτων και εν συνεχεία ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει γραπτώς την ευθύνη της
ενδεδειγμένης θεραπείας με παράλληλο έλεγχο από τη φιλοζωική ένωση ή σωματείο ή το Δήμο.
Κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική εξέταση και ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της
Leishmania spp για την αξιολόγηση της πορείας του νοσήματος, με τήρηση όλων των παραστατικών των
εργαστηριακών εξετάσεων.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση των Διευθύνσεων
Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας για έλεγχο.»
11. Το άρθρο 20 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των
περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 του άρθρου 7, καθώς και των
παραγράφων α' και β' του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.»
β) Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 προστίθεται παράγραφος 4α, ως εξής:
«4.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 7, 9, 10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α' 31) τιμωρούνται με
τις ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 2.»
12. Το άρθρο 21 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο πίνακας διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«
α/α

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο των
Άρθρο 1 περ.β
ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους και μη
τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών απαιτήσεων της περ. β του
άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.

500 ευρώ

2

Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου
συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς.

Άρθρο 4 παρ.7
Άρθρο 5 παρ.1
περ. α)

300 Ευρώ

3

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή
της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου.
Μη κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας καθώς και μη κατοχή
ενημερωμένου διαβατηρίου σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή
σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού του κατόχου.

Άρθρο 5 παρ.1
περ. γ)
Άρθρο 5 παρ.1
περ. γ) και περ.
δ)

500 ευρώ

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

Άρθρο 5 παρ.1
περ. β) και ε)
και

300 Ευρώ

4

5

6

ζ)
Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού εμβολιασμού και μη τοποθέτηση της Άρθρο 5 παρ.1
μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη άμεσου καθαρισμού του
περ. α) και στ)
περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου.

300 Ευρώ

100 Ευρώ

7

Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του
Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Άρθρο 5 παρ.1
παρ. η)

300 Ευρώ

8

Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του
σκύλου ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων
πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του
κυρίου/κατόχου/συνοδού/φύλακα.

Άρθρο 5 παρ.2
και 3

300 Ευρώ

Άρθρο 5 παρ.4

300 Ευρώ

9

Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του
κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου.

10

11

Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς Άρθρο 5 παρ.7
υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή
ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής
τους.
Άρθρο 5 παρ.8
Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει
περ. α)
ηλεκτρονική σήμανση.

300 Ευρώ

300 Ευρώ

12

Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή
άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο.

Άρθρο 5 παρ.8
περ. β)

3.000 Ευρώ και
αφαίρεση άδειας
επαγγέλματος του
κτηνιάτρου

13

Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για
εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια.

Άρθρο 6 παρ.1

3.000 Ευρώ

14

Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των εκτρεφόμενων,
αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών.
Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων
και πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους,
συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών.

Άρθρο 6 παρ.1

3.000 Ευρώ

Άρθρο 6 παρ.3

1.000 Ευρώ ανά ζώο
που πωλείται

15

16

17

18

19

20

21
22
23

24

περ. α) και β)

2.000 Ευρώ
Διαμονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή,
Άρθρο 6 παρ.1
αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό σε ακατάλληλο χώρο,
μη τήρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης
κτηνιατρικής περίθαλψης.
Παράλειψη τήρησης ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων Άρθρο 6 παρ.1 1.000 Ευρώ για το
πρώτο ζώο
ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή
προσαυξανόμενο
πώληση για εμπορικό σκοπό.
κατά 10% για κάθε
επόμενο
Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής
στις εγκαταστάσεις εκτροφής, διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για
έλεγχο.

Άρθρο 6 παρ.1 1.000 Ευρώ για το
πρώτο ζώο
προσαυξανόμενο
κατά 10% για κάθε
επόμενο
Εκτροφή για εμπορικούς σκοπούς, έστω και ενός θηλυκού σκύλου
Άρθρο 6 παρ.1 1.000 Ευρώ για το
αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής.
πρώτο ζώο
προσαυξανόμενο
κατά 10% για κάθε
επόμενο
Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο Άρθρο 6 παρ.1 1.000 Ευρώ για το
πρώτο ζώο
οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών
προσαυξανόμενο
από τον τελευταίο τοκετό.
κατά 10% για κάθε
επόμενο
Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων.
Άρθρο 6 παρ.3 1.000 Ευρώ ανά ζώο
περ. γ)
Αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων
Άρθρο 6 παρ.3 1.000 Ευρώ ανά ζώο
περ. δ)
Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια.
Άρθρο 7 παρ.1
5.000 Ευρώ ανά
ημέρα εκδήλωσης
Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή
απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει
επιθετική συμπεριφορά.

Άρθρο 7 παρ.2

1.000 Ευρώ ανά ζώο
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α) Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που
συμμετέχει σε έκθεση ή

Άρθρο 7 παρ. 3
και 4

1.000 Ευρώ ανά ζώο

β) προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση
και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει.
Παράλειψη κατοχής ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων Άρθρο 7 παρ.3 1.000 Ευρώ για το
πρώτο ζώο
ζώων συντροφιάς που συμμετέχουν σε έκθεση.
προσαυξανόμενο
κατά 10% για κάθε
επόμενο
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α) Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών
διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για
ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και
διαμερίσματα, β) Διατήρηση περισσότερων από 2 ζώων συντροφιάς
σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη
διατήρηση ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 8 παρ. 1
και 2

500 Ευρώ ανά ζώο
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Διατήρηση και παραμονή ζώου σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο
πολυκατοικίας.
Μετακίνηση ή μεταφορά έως 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση
των διατάξεων του Καν 998/2003 και του Καν. 1/2005.

Άρθρο 8 παρ. 3

300 Ευρώ ανά ζώο

Άρθρο 10 παρ.1

500 Ευρώ

Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των 5 ζώων συντροφιάς κατά
παράβαση του Π.Δ. 184/1996 και του Καν. 1/2005.
Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς
τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 10 παρ.3.
Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για τη μεταφορά
μεγάλων ζώων συντροφιάς.
Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή
πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα από τους υπευθύνους
του άρθρου 11 παρ.1.
Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον χρησιμοποιείται με
οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά Του,
πραγματοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εμφανίζεται σε κοινό.

Άρθρο 10 παρ. 1

1.000 Ευρώ

Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12 παρ.2 εφόσον
χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο
πρόγραμμά της.
Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την
αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Άρθρο 12 παρ.2 10.000 Ευρώ για κάθε
ζώο που διατηρείται
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Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε
είδος μονομαχίας.
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Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας για παραγωγή
γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή
άλλων ουσιών.
Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου
καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση - διακίνηση μέσω
Διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο
απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα καθώς και
οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το
κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν
ή συμμετέχουν σε αυτά.
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Άρθρο 10 παρ. 2 300 Ευρώ ανά ζώο
Άρθρο 10 παρ. 3

5.000 Ευρώ

Άρθρο 11 παρ.1

600 Ευρώ

Άρθρο 12 παρ.1 20.000 Ευρώ για κάθε
ζώο που διατηρείται

Άρθρο 12
παρ.2α

5.000 Ευρώ για

κάθε χρησιμοποιούμενο
ζώο
Άρθρο 12 παρ.3 10.000 Ευρώ για κάθε
ζώο
εδάφιο πρώτο
Άρθρο 12 παρ.3 10.000 Ευρώ για κάθε
ζώο
εδάφιο δεύτερο
Άρθρο 16 παρ. α 30.000 Ευρώ για κάθε
ζώο και για κάθε
και β.
περιστατικό
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Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα.
Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που
πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων
κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη παροχή
ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και ανακριβών πληροφοριών και
στοιχείων.

Άρθρο 16 παρ. γ

300 Ευρώ
300 Ευρώ

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου είναι τα αναφερόμενα στην
περίπτωση ιδ' του άρθρου 1.»

