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Άρθρο 35 
Διοικητικές κυρώσεις 
1. Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ως εξής: 
 
 

α/α ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Ν 4830/7-9-2021 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ-
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1 Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη των 
ζώων, των κανόνων προστασίας και 
καλής μεταχείρισής τους και μη 
τήρησης από μέρους του των 
ειδικών απαιτήσεων ώστε να 
εξασφαλίζεται η ευζωία τους 

Άρθρο 2 παρ. 2 
«Ευζωία»: η καλή φυσική και ψυχική 
κατάσταση του 
ζώουσε σχέση με τις συνθήκες στις 
οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο 
ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) έχει 
εξασφαλισμένο άνετο, 
ασφαλές,υγιεινό και κατάλληλο 
κατάλυμα, προσαρμοσμένο στον 
φυσικό τρόπο διαβίωσής του, (β) δεν 
υποφέρει από καταστάσεις, όπως 
πόνος, φόβος και αγωνία και (γ) είναι 
ικανό να εκφράζει 
συμπεριφορές, οι οποίες είναι 
σημαντικές για την καλή φυσική και 
ψυχική του κατάσταση. Οι κανόνες 
ευζωίας 
των ζώων διασφαλίζουν τις 
ακόλουθες αρχές: 
i. Ελευθερία από την πείνα και τη 
δίψα, με πρόσβαση 
σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε 
ποιότητα και ποσότητα. 
ii. Ελευθερία από άσκοπη 
ταλαιπωρία και καταπόνηση, 
με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα 
στέγασης και ανάπαυσης, που 
προστατεύει από αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. 
iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό 
και ασθένεια, 
με κατάλληλη φροντίδα και 
κτηνιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. 
iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, 
με την κατάλληλη 

1.000,00 ευρώ 



συμπεριφορά και μεταχείριση. 
v. Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής 
συμπεριφοράς, 
με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης 
και κοινωνικοποίησης 

2 Παράλειψη σήμανσης και 
καταχώρησης των εκτρεφόμενων 
αναπαραγώμενων ή προς πώληση 
σκύλων και γατών, καθώς και 
παράλειψη καταχώρησης των 
αλλαγών των στοιχείων τους και 
των στοιχείων θηλυκού γεννήτορα 

Άρθρο 4 παρ.3 
 Στο ΕΜΖΣ καταχωρίζονται από τους 
εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους τα 
στοιχεία που αφορούν: 
(α) Στην ταυτοποίηση των σκύλων 
και των γατών, όπως ο μοναδικός 
κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης, το 
έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) 
εφόσον έχει εκδοθεί, το 
φύλο, το χρώμα, η φυλή, η ένδειξη 
και η ημερομηνία στείρωσης ή η 
ένδειξη και η ημερομηνία αποστολής 
γενετικού υλικού (DNA) του ζώου στο 
Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης 
Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς 
του άρθρου 13, οι εμβολιασμοί και η 
ημερομηνία κάθε 
εμβολιασμού, ο μοναδικός κωδικός 
ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού 
γεννήτορα, εφόσον υπάρχει, τα 
αποτελέσματα εργαστηριακών 
εξετάσεων και, σε  
περίπτωση θετικού αποτελέσματος 
εξέτασης λεϊσμανίωσης, ο τίτλος των 
αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλο 
μεταδοτικό νόσημα υποχρεωτικής 
δήλωσης σύμφωνα 
με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44), η απώλεια 
ή η εύρεση δεσποζόμενου σκύλου ή 
γάτας και οι αντίστοιχες  
ημερομηνίες, ο θάνατος, η                                                          
ημερομηνία και η αιτία θανάτου. 
Επίσης, 
καταχωρείται φωτογραφία του ζώου, 
αναφέρεται εάν το 
ζώο συντροφιάς είναι σκύλος 
βοήθειας, σκύλος εργασίας 
ή ζώο θεραπείας και αναγράφονται 
τυχόν κληρονομικές 
παθήσεις που καθιστούν την 
αναπαραγωγή επικίνδυνη 
για τα ίδια τα ζώα ή τους απογόνους 
τους, οπότε και 
επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η 
στείρωση του ζώου. 
(β) Στην ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή 
του αναδόχου 
του ζώου συντροφιάς, όπως το 
ονοματεπώνυμο, η  
διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ), 
το τηλέφωνο και ο αριθμός 
ταυτότητας ή διαβατηρίου ή 
ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου. Η 
καταχώριση 

3.000,00 ευρώ 



και η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των 
ανωτέρω φυσικών προσώπων 
γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 
(Α’ 137) και τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστα 
σία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων) (L 
119). Κατ’ εξαίρεση, 
για ζώα θεραπείας, ζώα 
επιχειρήσεων εκτροφής,  
αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων 
συντροφιάς, σκύλους 
βοήθειας, φύλαξης, έρευνας και 
διάσωσης, καθώς και 
για σκύλους που χρησιμοποιούνται 
από τις ένοπλες δυ\νάμεις, τα 
σώματα ασφαλείας και τις διωκτικές 
αρχές της 
Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου 
Οικονομικών, είναι δυνατόν 
η καταχώριση στο ΕΜΖΣ να γίνεται 
στο όνομα νομικού 
προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, 
υπεύθυνος για την 
ευζωία του ζώου είναι το φυσικό 
πρόσωπο που ορίζεται 
με απόφαση του αρμοδίως 
αποφασίζοντος οργάνου και, 
αν δεν έχει οριστεί τέτοιο, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του 
νομικού προσώπου. Το πρόσωπο 
αυτό και η ιδιότητά 
του καταγράφονται στο έγγραφο 
ταυτοποίησης και στο 
ΕΜΖΣ και το ανωτέρω πρόσωπο 
λογίζεται ως ιδιοκτήτης 
του ζώου όσον αφορά στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. 
(γ) Στον τρόπο απόκτησης του 
δεσποζόμενου ζώου 
(σκύλου ή γάτας). Ως τρόπος 
απόκτησης θεωρείται και η 
αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου 
ζώου συντροφιάς, 
καθώς και η εύρεση αδέσποτου 
(σημασμένου ή μη) ημίαιμου ζώου 
συντροφιάς. 



(δ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, 
επιπλέον στον 
αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, την 
καταγραφή γεννών 
ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, καθώς 
και την καταγραφή 
κάθε απογόνου και του αριθμού 
σήμανσης αυτού. 

3 Παράλειψη πλήρους και ακριβούς 
ενημέρωσης του ΕΜΖΣ από 
κτηνίατρο 

Άρθρο 4 παρ.6 
Η ηλεκτρονική σήμανση, η 
καταγραφή και η έκδοση 
εγγράφου ταυτοποίησης του ζώου 
συντροφιάς πραγματοποιούνται από 
κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί 
σύμφωνα με την παρ. 7 και ασκούν 
νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα 
στην Ελλάδα, καθώς και από 
εθελοντές 
κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών 
μελών της Ευρωπα- 
ϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρέχουν 
προσωρινά και περι- 
στασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες 
τους στην Ελλάδα, 
και συγκεντρώνουν όλες τις 
προϋποθέσεις, προκειμένου 
να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα 
του κτηνιάτρου στην 
Ελλάδα και οι οποίοι οφείλουν να 
υποβάλουν σχετική 
δήλωση στο Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). 
Ο κτηνίατρος, κατά την τοποθέτηση 
της ηλεκτρονικής 
σήμανσης, μεριμνά για την πλήρη και 
ακριβή ενημέρωση 
όλων των πληροφοριών που 
καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ. 

300,00 ευρώ 

4 Αναληθής καταχώρηση κτηνίατρου 
στο ΕΜΖΣ περί στείρωσης του ζώου 
συντροφιάς ή αποστολής γενετικού 
υλικού στο ΕΦΑΓΥΖΣ 

Άρθρο 4 παρ.3 2.000,00 ευρώ 

5 Παράλειψη τήρησης ενημερωμένου 
ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας ή 
διαβατηρίου ζώων συντροφιάς που 
προορίζονται για εκτροφή ή 
αναπαραγωγή ή πώληση 

Άρθρο 8 παρ.2 
 Οι εκτρεφόμενοι, οι αναπαραγόμενοι 
ή οι προς 
πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν 
ενημερωμένο 
 ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας και 
διαβατήριο, σημαίνονται 
υποχρεωτικά και καταχωρούνται στο 
ΕΜΖΣ. 

1.000,00 ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο 
προσαυξημένο 
κατά 10% για 
κάθε επόμενο  

6 Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση 
ζώων συντροφιάς κατά παράβαση 
των παρ.1,2,3 και 4 του άρθρου 8 

Άρθρο 8 παρ.1,2,3και 4  
Οι επιχειρήσεις εκτροφής, 
αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων 
συντροφιάς ιδρύονται και 
λειτουργούν  
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 
4711/2020 (Α’ 145), οφείλουν 

3.000,00 ευρώ 



να διαθέτουν κατάλληλο ενδιαίτημα, 
να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του Κανονισμού (EE) 
2019/2035 της Επιτροπής της 28ης 
Ιουνίου 2019 για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/429 του Ευρω- 
παϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με 
τους κανόνες που διέπουν τις 
εγκαταστάσεις στις οποίες 
διατηρούνται χερσαία ζώα και τα 
εκκολαπτήρια, καθώς 
και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων 
δεσποζόμενων χερ- 
σαίων ζώων και αυγών για επώαση 
(L 314), καθώς και με 
τον ν. 604/1977 (Α’ 163) και το π.δ. 
463/1978 (Α’ 96) και 
να τηρούν όλους τους κανόνες 
ευζωίας, ασφάλειας και 
παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής 
περίθαλψης. Ειδικά 
οι επιχειρήσεις εκτροφής, 
αναπαραγωγής και εμπορίας 
σκύλων και γατών οφείλουν, 
επιπλέον, να εγγράφονται 
στο ΥποΜητρώο Επαγγελματιών και 
Ερασιτεχνών Εκτρο- 
φέων του ΕΜΖΣ. 
2. Οι εκτρεφόμενοι, οι 
αναπαραγόμενοι ή οι προς 
πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν 
ενημερωμένο ηλε- 
κτρονικό βιβλιάριο υγείας και 
διαβατήριο, σημαίνονται 
υποχρεωτικά και καταχωρούνται στο 
ΕΜΖΣ. 
3. Οι ερασιτέχνες εκτροφείς μπορούν 
να αναπαράγουν 
έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή 
θηλυκές γάτες μία (1) 
φορά ανά έτος. Για κάθε γέννα 
λαμβάνουν προηγούμενη 
άδεια από τον Κυνολογικό Όμιλο 
Ελλάδας ή τον Σύλλογο 
Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων 
Ελλάδας Ελλάδας (αν 
πρόκειται για σκύλο) ή από τον 
Ελληνικό Όμιλο Γάτας 
ή τον Σύλλογο Εκτροφέων Γάτος 
Ελλάδος (αν πρόκει- 
ται για γάτα). Προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της άδειας 
είναι ο έλεγχος, κατά περίπτωση, 
από τον Κυνολογικό 
Όμιλο Ελλάδας ή τον Σύλλογο 
Ερασιτεχνών Εκτροφέων 
Σκύλων Ελλάδας ή τον Ελληνικό 
Όμιλο Γάτας ή τον Σύλλογο 



Εκτροφέων Γάτας Ελλάδος, σχετικά 
με την πορεία 
της προηγούμενης γέννας που 
αιτήθηκε ο ερασιτέχνης 
εκτροφέας ιδίως, ως προς την 
περίθαλψη και εν γένει 
φροντίδα των νεογέννητων. 
4. Οι ιδιοκτήτες σκύλων ή γατών 
μπορούν να αναπα- 
ράξουν το ζώο συντροφιάς μία (1) 
φορά σε όλη τη ζωή 
του. Για τον σκοπό αυτόν 
λαμβάνουν προηγούμενη άδεια 
από την Επιτροπή της παρ. 8 του 
άρθρου 10, την οποία 
οφείλουν επίσης να ενημερώσουν 
για την πορεία της 
γέννας ιδίως, ως προς την 
περίθαλψη και εν γένει φροντίδα 
των νεογέννητων. 

8 γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων 
αναπαραγωγής πριν από τον 2ο 
οιστρικό κύκλο και πριν την 
παρέλευση 9 μηνών από τον 
τελευταίο τοκετό 

Άρθρο 8 παρ.7 2.000,00 ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο 
προσαυξημένο 
κατά 10% για 
κάθε επόμενο 

9 Αναπαραγωγή μετά το 9 έτος της 
ηλικίας του ζώου, καθώς και η 
αναπαραγωγή του ίδιου ζώου 
περισσότερες από 6 φορές σε όλη 
του τη ζωή 

Άρθρο 8 παρ.8 2.000,00 ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο 
προσαυξημένο 
κατά 10% για 
κάθε επόμενο 

10 αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς 
που τα ανατομικά και φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά 
της συμπεριφοράς τους μπορεί 
,ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να 
αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία 
και ευζωία του θηλυκού 
αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς 
και των απογόνων του 

Άρθρο 8 παρ.9 3.000,00 ευρώ 
για το πρώτο 
ζώο 
προσαυξημένο 
κατά 10% για 
κάθε επόμενο 

11 Πώληση σκύλων και γατών: 
- σε ηλικία μικρότερη των 12 
βδομάδων 
-Σε υπαίθριους χώρους και σε 
χώρους που δεν ανήκουν σε 
νόμιμες επιχειρήσεις εκτροφής, 
αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων 
συντροφιάς 

Άρθρο 8 παρ.10 περ. α΄ ,β΄ ,ε ΄και 
στ΄ 

4.000,00 ευρώ 
ανά ζώο που 
πωλείται 

14 Διαδικτυακές ή έντυπες αγγελίες: 
-για ζευγάρωμα ζώων συντροφιάς 
-για πώληση ζώων συντροφιάς 
-για υιοθεσία αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς 

Άρθρο 8 παρ.11,12,13 και 14 
 

1.000,00 ευρώ 

16 Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης 
και καταγραφής σκύλου ή γάτας ή 
δήλωσης της απώλειας του ζώου 
συντροφιάς καθώς και παράλειψη 
καταχώρησης ΕΜΖΣ όλων των 
απαιτούμενων στοιχείων που 

Άρθρο 9 παρ.1 περ. α΄,β΄ και γ΄ 
( 
(β) Να σημάνει και να καταγράψει το 
ζώο του στο 
ΕΜΖΣ, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή 
γάτα, πριν το ζώο 

300,00 ευρώ 



αφορούν τον ιδιοκτήτη ήτο ζώο 
συντροφιάς και τυχόν μεταβολών 
της 

εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του 
και οπωσδήποτε 
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από τη γέννηση αυ- 
τού και σε κάθε άλλη περίπτωση 
απόκτησης, εντός της 
προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 
4. 
(γ) Να τηρεί τις προθεσμίες της παρ. 
12 του άρθρου 4 
για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ, σε 
κάθε περίπτωση που 
υπάρχει ανάγκη καταχώρισης ή 
μεταβολής στοιχείων 
που αφορούν τον ίδιο ή το ζώο 
συντροφιάς του, εφόσον 
αυτό είναι σκύλος ή γάτα 

17 Παράλειψη στείρωσης σκύλου ή 
γάτας ή αποστολής δείγματος 
γενετικού υλικού τους στο 
ΕΕΓΥΖΣ 

Άρθρο 9 παρ.1 περ. α΄ 
α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο 
συντροφιάς 
του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, 
εντός έξι (6) μηνών από 
την απόκτησή του εφόσον το ζώο 
είναι άνω του ενός (1) 
έτους. Σε περίπτωση απόκτησης 
ζώου κάτω του ενός 
(1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα 
μέσα στους έξι (6) 
πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση 
του πρώτου (1ου) 
έτους. H προθεσμία των 
προηγούμενων εδαφίων μπορεί 
να διαφοροποιείται ανάλογα με τη 
φυλή του ζώου και 
άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά 
από εμπεριστα- 
τωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου. Η 
στείρωση δεν είναι 
υποχρεωτική για ζώα για τα οποία 
έχει αποσταλεί δείγμα 
γενετικού υλικού (DNA) τους στo 
Εργαστήριο Φύλαξης 
και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού 
Ζώων Συντροφιάς του 
άρθρου 13. 
Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης 
ζώου δεν στειρώσει το 
ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει 
δείγμα γενετικού 
υλικού (DNA) στο Εργαστήριο 
Φύλαξης και Ανάλυσης 
Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, 
επιβάλλεται το 
πρόστιμο του άρθρου 35 και 
χορηγείται στον ιδιοκτήτη 
τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη 
στείρωση ή την 
αποστολή δείγματος γενετικού υλικού 
του ζώου. Σε περίπτωση που και 

1.000,00 ευρώ 



αυτή η προθεσμία παρέλθει 
άπρακτη, 
επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο. 
Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για 
στείρωση του δεσποζόμενου ζώου 
συντροφιάς ή για αποστολή 
δείγματος 
γενετικού υλικού του (DNA) άρχεται 
την 1η.3.2022. Τα 
πρόστιμα του άρθρου 35 για την 
παράβαση της ως 
άνω υποχρέωσης επιβάλλονται από 
την 1η.9.2022. Κατ’ 
εξαίρεση, η στείρωση δεν είναι 
υποχρεωτική για τους 
σκύλους εργασίας των ενόπλων 
δυνάμεων. 
 

18 Παράλειψη τήρησης των κανόνων 
ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της 
κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου ή 
του ετήσιου εμβολιασμού του, 
καθώς και ακρωτηριασμός του ζώου 
χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος 

Άρθρο 9 παρ.1 περ. δ΄,ε΄ και ι΄ 1.000,00 ευρώ 

20 Παράλειψη άμεσου καθαρισμού του 
περιβάλλοντος από τα περιττώματα 
του ζώου  

Άρθρο 9 παρ.1 περ. η΄ 100,00 ευρώ 

21 Παράλειψη τήρησης κανόνων για 
τον ασφαλή περίπατο του σκύλου 
.Πρόκληση ζημιάς από σκύλο. 
Παράλειψη λήψης μέτρων 
πρόληψης της εξόδου του σκύλου 
από την ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη ή 
του συνοδού ή του φύλακα 

Άρθρο 9 παρ.2 περ. α΄, β΄ και γ΄ 300,00 ευρώ 

22 Μόνιμη διαβίωσης γάτας σε κλουβί Άρθρο 9 παρ.4 300,00 ευρώ 

23 Αφαίρεση του ηλεκτρονικού μέσου 
της σήμανσης από ζώο συντροφιάς, 
χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος 

Άρθρο 9 παρ.5 3.000,00 ευρώ 
και αφαίρεση 
άδειας 
επαγγέλματος 
του κτηνίατρου 
για 2 έτη 

24 Μη κατοχή ενημερωμένου 
διαβατηρίου ή αντίγραφου 
ηλεκτρονικού βιβλιαρίου των 
κυνηγετικού σκύλου σε 
οποιαδήποτε μετακίνησης του 
ζώου 

Άρθρο 9 παρ.6 500,00 ευρώ 

25 Ανακριβής αποστολή γενετικού 
υλικού ζώου συντροφιάς από 
κτηνίατρο στο ΕΦΑΓΥΖΣ 

Άρθρο 14 
Λήψη γενετικού υλικού από ζώα 
συντροφιάς 
1. Ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας που 
δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο 
του υποχρεούται, από την 
1η.3.2022 και 
μετά, να αποστείλει δείγμα 
γενετικού υλικού του ζώου 
συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ. Η 
συλλογή δείγματος γενετικού 
υλικού και η αποστολή του στο 
ΕΕΓΥΖΣ γίνονται 

2.000,00 ευρώ 
και σε 
περίπτωση 
επανάληψης 
παράβασης  
αφαίρεση της 
άδειας του 
κτηνιάτρου για 
1 μήνα 



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

27 Μετακίνηση σκύλων και γατών κατά 
παράβαση  

Άρθρο 17 παρ. 1,2 και 3 500,00 ευρώ 
ανά ζώο 

28 Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε 
μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς 
τήρηση των διατάξεων 

Άρθρο 17 παρ.4 300,00 ευρώ 
ανά ζώο 

30 Μεταφορά ζώου συντροφιάς  χωρίς 
τήρηση των διατάξεων 

Άρθρο 18 παρ.2,4,6, και 10 500,00 ευρώ 

33 Παράλειψη λήψης από τα υπεύθυνα 
πρόσωπα κατάλληλων μέτρων για 
την αποτροπή πρόσβασης των 
αδέσποτων σε απορρίμματα 

Άρθρο 20 1.000,00 ευρώ 



43 Κακοποίηση κακή και βάναυση 
μεταχείριση οπουδήποτε είδους 
ζώου( δραστικός και μη ιατρογενής 
περιορισμός της φυσιολογικής 
κίνησης μη επιτρεπτές μέθοδοι 
εκπαίδευσης, εργασία μη 
προβλεπόμενη για το είδος του 
ζώου, μη σύννομη44  
αναπαραγωγή, εκούσιος 
τραυματισμός με απλή σωματική 
βλάβη , εγκατάλειψη 

Άρθρο 24 παρ 1 περ.α΄ 
Άρθρο 9 παρ. 1 περ. ζ 

5.000,00 έως 
15.000,00 
ευρώ 
Για κάθε ζώο 
ανάλογα με 
την 
σοβαρότητα 
του 
αδικήματος 

44 Φόνος, βασανισμός προκαλώντας 
σωματικό πόνο ή και σωματική 
εξάντληση, δηλητηρίαση, 
στραγγαλισμό, απαγχονισμό, 
πνιγμό, πρόκληση εγκαύματος, 
θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, 
κρυοπαγήματα, σύνθλιψη 
,ακρωτηριασμό,  πυροβολισμό 
,μάχες μεταξύ ζώων, κτηνοβασία, 
σεξουαλική κακοποίηση ζώου, 
εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων, 
καθώς και η πώληση, εμπορία και 
παρουσίαση –διακίνηση μέσω 
διαδικτύου οποιοδήποτε υλικού….. 

Άρθρο 24 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 
2 

30.000,00 ‘εως 
50.000,00 
ευρώ για κάθε 
ζώο και για 
κάθε 
περιστατικό 

45 Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου 
μετά από τροχαίο ατύχημα 

άρθρο 24 παρ. 3 500,00 ευρώ 

46 Η με οποιοδήποτε τρόπο άρνηση ή 
παρακώλυση του ελέγχου που 
πραγματοποιούνται από τα αρμόδια 
όργανα βεβαίωσης των 
παραβάσεων κατά την άσκηση των 
καθηκόντων ελέγχου, καθώς και η 
παροχή ψευδών, ελλιπών ή 
ανακριβών πληροφοριών και 
στοιχείων 

 500,00 ευρώ 

 
 
 
 
 
 
Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να 
ακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από τον νόμο αυτό. 
 
 
Εκ του Αυτ/λούς Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Κυθήρων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


