
Υποχρεώσεις  Ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. 

 

Η δήλωση  του κατοικιδίου  σας στο μητρώο δεσποζόμενων ζώων του δήμου, 

είναι υποχρεωτική. Η δήλωση γίνεται απλά, με την κατάθεση ή αποστολή 

ταχυδρομικώς με απόδειξη, αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης του ζώου σας (σκύλου ή γάτας) το οποίο εκδίδει ο κτηνίατρός 

σας, αφού καταχωρήσει τον αριθμό μικροτσίπ στην ειδική πλατφόρμα που 

τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Παράλειψη εγγραφής του κατοικιδίου σας και ηλεκτρονικής του σήμανσης 

επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300,00€ που βεβαιώνεται αρμοδίως (Ελληνική 

Αστυνομία  κ. α. φορείς). 

 

«Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς» 

Σύμφωνα με το  Άρθρο 9 του Ν. 4830/2021,  ο ιδιοκτήτης 

ζώου συντροφιάς υποχρεούται:  

1. 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. Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική 

για ζώα για τα οποία έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού τους 

υλικού (DNA), στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού 

Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 13 του οικείου νόμου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 35 και 

χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη 

στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Σε 

περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται 

εκ νέου το πρόστιμο. Η ως άνω υποχρέωση άρχεται την 1η.3.2022, 

ενώ τα πρόστιμα του άρθρου 35 θα επιβάλλονται από την 

1η.9.2022.  

2. Να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του στο ΕΜΖΣ, 

(Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς)  



3. Να τηρεί τις προθεσμίες του νόμου για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ, σε 

περίπτωση μεταβολής στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη  ή το 

ζώο συντροφιάς του,  

4. Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου,  

5. Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς, να μεριμνά 

για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψή του, την εξασφάλιση 

άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον 

φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, το οποίο να του επιτρέπει να 

βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του 

κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την 

υγεία και την ευζωία του άσκησης. 

6. Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να 

ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό.  

7. Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του.   

 Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα 

περιττώματα του ζώου συντροφιάς, 

8. Να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην 

ζει σε κατάσταση μοναξιάς.   

9. Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει 

ιατρικός λόγος.  

10. Σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει ότι το ζώο συντροφιάς 

απολαμβάνει τις πέντε ελευθερίες που ορίζονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 2:  

 Ελευθερία από πείνα και δίψα.  

 Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με 

ασφαλές και ακθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης 

που προστατεέι από αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

 Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό, ασθένεια με την 

κατάλληλη κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

 Ελευθερία από φόβο και αγωνία με την κατάλληλη 

συμπεριφορά και μεταχείριση. 

 Ελευθερία έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς με 

κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.  



11. Μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό. 

12. Οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται 

ελεύθερα ο σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και 

εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους. 

13. Για την αποφυγή ατυχημάτων, υποχρεούται κατά τη διάρκεια του 

περιπάτου να κρατάει τον σκύλο του δεμένο με λουρί και να 

βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει 

για την κίνηση του σκύλου εντός πάρκων ζώων.  

14. Οφείλει να φροντίζει να μην μένει μόνιμα δεμένος ο σκύλος του, 

και πάντως όχι πάνω από δύο (2) ώρες την ημέρα, εντός της 

ιδιοκτησίας του, ακόμα και αν η αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ.  

15. Εφόσον ο σκύλος διαμένει μόνιμα στην αυλή ή σε άλλο εξωτερικό χώρο, 

οφείλει να παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση, το οποίο να είναι 

δροσερό και σκιασμένο το καλοκαίρι και επαρκώς προστατευμένο από 

το κρύο και τον αέρα το χειμώνα. Το κατάλυμα για ανάπαυση πρέπει να 

προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και τα λιμνάζοντα ύδατα. 

Εφόσον ο σκύλος διαμένει σε εξωτερικό χώρο, ο χώρος αυτός πρέπει 

να επαρκεί για την κίνηση-άσκηση του ζώου, και να καθαρίζεται 

τακτικά.  

16. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης γάτας 

οφείλει επιπλέον να μεριμνά, ώστε αυτή να μην διαβιεί σε κλουβί.  

17. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον 

ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο, 

χωρίς κτηνιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την αναγκαιότητα της 

αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου εισαγγελέα.  

 

Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου:  

Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή σε κάθε άλλη μετακίνησή του μαζί με τον 

σκύλο του για τον σκοπό αυτόν, υποχρεούται να φέρει μαζί του το διαβατήριο 

του σκύλου του ή εκτυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου. Οι 

υποχρεώσεις των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 3 δεν ισχύουν για τους σκύλους 

βοήθειας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς 

σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της 



φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και 

διάσωσης, αντίστοιχα.  

Αφαιρείται για δύο (2) έτη η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο 

σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί, καταχωρηθεί στο 

ΕΜΖΣ και στειρωθεί ή για τον οποίο δεν έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού 

υλικού στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων 

Συντροφιάς του άρθρου  

Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται οριστικά, αν ο κυνηγός έχει 

εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους 

αυτών. Τα μέσα μεταφοράς του κυνηγετικού σκύλου είναι κατάλληλα, με 

επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες 

του ζώου.   

 

Τι να κάνετε εάν χάσατε το κατοικίδιό σας:  

Τα κατοικίδια που δεν έχουν μάθει να ζουν στους δρόμους είναι εκτεθειμένα 

σε πολλούς κινδύνους όπως αδέσποτα ζώα, φόλες, αυτοκίνητα, αρρώστιες 

κ.λ.π.  

Αν το κατοικίδιό σας χαθεί κινητοποιηθείτε άμεσα κρατώντας την ψυχραιμία 

σας. 

 Αναζητείστε το ζωάκι σας περπατώντας στο χώρο που χάθηκε για να 

μπορείτε να ακούτε και να ελέγχετε καλά τους χώρους γύρω σας. 

 Ενημερώστε φίλους, γνωστούς γείτονες και ασφαλώς το φιλοζωϊκό 

σωματείο της περιοχής σας και ζητήστε τους να γνωστοποιήσουν κι 

εκείνοι την απώλεια του ζώου σας 

 Βάζετε αφίσες με καθαρές φωτογραφίες του ζώου, στο δήμο σας, στα 

petshop, στα super market, στα κτηνιατρεία κ.λ.π. αναφέροντας τηλ. 

επικοινωνίας, το φύλο και το όνομα του ζώου, που και πότε χάθηκε, αν 

έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή σημάδι, αν έχει κάποια πάθηση 

 Ανακοινώστε το στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook, σχετικές εξειδικευμένες ιστοσελίδες για απώλεια ζώου 

κ.λ.π.) 



 Δηλώστε την απώλεια στην Αστυνομία και τον Κτηνίατρό σας έχοντας 

μαζί σας το μικροτσίπ του ζώου σας. 

 Ελέγξτε συχνά τα μυνήματα και τις κλήσεις στο κινητό σας, το email 

σας το messenger κ.λ.π. για το ενδεχόμενο κάποιος να το έχει βρει και 

να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας  

 

Νομοθεσία 

Ν. 4830_2021 ΦΕΚ 169 τ.Α 18-9-21 ΑΔΕΣΠΟΤΑ 

 
  
 

https://marathon.gr/wp-content/uploads/2021/11/Ν.-4830_2021-ΦΕΚ-169-τ.Α-18-9-21-ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf
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