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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

A. Μορφή του διαβατηρίου: Η µορφή του διαβατηρίου είναι ενιαίου τύπου και οι 

διαστάσεις του είναι 100 × 152 mm. 

B. Εξώφυλλο του διαβατηρίου 

1. Χρώµα: µπλε (PANTONE REFLEX BLUE) και κίτρινα αστέρια (PANTONE 

YELLOW) στο άνω τέταρτο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού 

εµβλήµατος. 

2. Οι πληροφορίες στο εξώφυλλο του διαβατηρίου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: α) το διαβατήριο εκδίδεται στα ελληνικά, β) οι λέξεις «Ευρωπαϊκή 

Ένωση» και «Ελλάδα» πρέπει να τυπώνονται µε στοιχεία της ίδιας γραµµατοσειράς, 

γ) ο αριθµός του διαβατηρίου, ο κωδικός ΙSO Ελλάδας και ο µοναδικός αριθµός που 

ακολουθεί, τυπώνονται στο εξώφυλλο του διαβατηρίου. 

Γ. Σειρά των επικεφαλίδων, αρίθµηση των σελίδων και γλώσσες 

1. Η σειρά των επικεφαλίδων (µε τους λατινικούς αριθµούς) του διαβατηρίου που 

ορίζεται πιο πάνω, πρέπει να τηρείται αυστηρά. 

2. Οι σελίδες του πρέπει να αριθµούνται στο κάτω µέρος κάθε σελίδας. Στη σελίδα 1, 

πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός των σελίδων του χορηγούµενου διαβατηρίου (1 από 

[αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των σελίδων]). 

3. Πληροφορίες θα δίδονται στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

4. Το µέγεθος και το σχήµα των πλαισίων του υποδείγµατος διαβατηρίου στο 

παράρτηµα 2 είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Το βιβλιάριο υγείας του ζώου συντροφιάς περιλαµβάνει τα στοιχεία του 

ιδιοκτήτη/κατόχου του ζώου, στοιχεία για το ζώο και τα στοιχεία ταυτοποίησης του 

ζώου, ιδίως δε τον αριθµό ηλεκτρονικής του σήµανσης που σηµειώνεται πάντα 

χειρόγραφα και την ηµεροµηνία διενέργειας αυτής, καθώς και όλα τα κτηνιατρικά 

στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο διαβατήριο. Περιέχει σελίδες σε  συνεχή 

αρίθµηση. Στο βιβλιάριο υγείας του ζώου µπορεί να περιλαµβάνονται και σελίδες ή 

εξώφυλλο µε διαφηµιστικές καταχωρίσεις οποιουδήποτε είδους, ή προεκτυπωµένες 

οδηγίες αναγόµενες στη φροντίδα και την υγεία του ζώου.    
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                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

                               
∆ιοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα 

 
 
1.Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται τα ακόλουθα 

πρόστιµα: 

 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

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

Άρθρο 5 παρ.1 περ.α 300 Ευρώ 

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας 
του ζώου συντροφιάς ή της ετήσιας 
κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου 

Άρθρο 5 παρ.1 περ. β) 300 Ευρώ 

Μη κατοχή διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας 
του ζώου σε περίπτωση ταξιδιού στο 
εξωτερικό ή πριν εγκαταλειφθεί ο τόπος 
προέλευσης 

Άρθρο 5 παρ.1 περ γ) 300 Ευρώ 

Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των 
οριζόµενων στο άρθρο 5 παρ.1 περ.δ) 

Άρθρο 5 παρ.1 περ δ) 300 Ευρώ 

Παράλειψη άµεσου καθαρισµού του 
περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του 
ζώου 

Άρθρο 5 παρ.1 περ ε) 500 Ευρώ 

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 

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

Άρθρο 5 παρ.3 300 Ευρώ 

∆ηµοσίευση αγγελίας για ζώα συντροφιάς 
προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή 
πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα 
χωρίς αναφορά του αριθµού ηλεκτρονικής 
σήµανσής τους  

Άρθρο 5 παρ.6 500 Ευρώ 

Τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα 
συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν 
παραχώρηση ή πώληση χωρίς αναφορά 
του αριθµού ηλεκτρονικής σήµανσής τους 

Άρθρο 5 παρ.6 300 Ευρώ 

Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου 
συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική 
σήµανση  

Άρθρο 5 παρ.7 400 Ευρώ 

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

Άρθρο 6 παρ.1  3.000 Ευρώ 

Παράλειψη σήµανσης και καταχώρισης 
των εκτρεφόµενων, αναπαραγόµενων ή 

Άρθρο 6 παρ.1 3.000 Ευρώ 
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προς πώληση σκύλων και γατών  
Πώληση ζώου συντροφιάς µε ηλικία 
µικρότερη των 7 εβδοµάδων 

Άρθρο 6 παρ.3 1.000 Ευρώ ανά ζώο 
που πωλείται 

∆ιαµονή ζώων συντροφιάς που 
προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή 
ή πώληση για εµπορικό σκοπό σε 
ακατάλληλο χώρο, µη τήρηση κανόνων 
ευζωίας, ασφάλειας και παροχής 
κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης  

Άρθρο 6 παρ.1 2.000 Ευρώ 

Παράλειψη τήρησης ενηµερωµένων 
βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων 
συντροφιάς που προορίζονται για 
εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για 
εµπορικό σκοπό 

Άρθρο 6 παρ.1 1.000 Ευρώ για το 
πρώτο ζώο 

προσαυξανόµενο 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 

∆ιοργάνωση 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 φιµώτρου ή 
αποµάκρυνσης από εκδήλωση ζώου 
συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική 
συµπεριφορά 

Άρθρο 7 παρ.2 1.000 Ευρώ ανά ζώο 

Παράλειψη σήµανσης και καταγραφής 
ζώου συντροφιάς που συµµετέχει σε 
έκθεση  

Άρθρο 7 παρ 3 1.000 Ευρώ ανά ζώο 

Παράλειψη κατοχής ενηµερωµένων 
βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων 
συντροφιάς που συµµετέχουν σε έκθεση  

Άρθρο 7 παρ.3 1.000 Ευρώ για το 
πρώτο ζώο 

προσαυξανόµενο κατά 
10% για κάθε επόµενο 

∆ιατήρηση σε κατοικία περισσότερων των 
2 ζώων συντροφιάς ή µόνιµη διατήρηση 
ζώου συντροφιάς σε βεράντα 
πολυκατοικίας 

Άρθρο 8 παρ.1 300 Ευρώ ανά επιπλέον 
ζώο 

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας 
του άρθρου 9 παρ.2 σε ζώα συντροφιάς 
που διατηρούνται σε ανοιχτούς χώρους 
µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών 

Άρθρο 8 παρ.2 300 Ευρώ ανά ζώο 

Παράλειψη τήρησης των ισχυουσών 
υγειονοµικών διατάξεων και  αστυνοµικών 
διατάξεων περί κοινής ησυχίας σε 
περίπτωση διατήρησης ζώων συντροφιάς 
στη βεράντα, σε ανοιχτούς χώρους 
µονοκατοικίας ή διπλοκατοικίας 

Άρθρο 8 παρ.1,2 και 3 300 Ευρώ 

∆ιατήρηση και παραµονή ζώου σε 
κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο 
πολυκατοικίας 

Άρθρο 8 παρ.4 300 Ευρώ ανά ζώο 

Μετακίνηση ή µεταφορά έως 5 ζώων 
συντροφιάς κατά παράβαση των 

Άρθρο 10 παρ.1 500 Ευρώ 
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διατάξεων του Καν 998/2003 
Μετακίνηση ή µεταφορά άνω των 5 ζώων 
συντροφιάς κατά παράβαση του Π.∆. 
184/1996 και του Καν. 1/2005 

Άρθρο 10 παρ.2 1.000 Ευρώ 

Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε µέσο 
µαζικής µεταφοράς χωρίς τήρηση των 
οριζόµενων στο άρθρο 10 παρ.3 

Άρθρο 10 παρ.3 300 Ευρώ ανά ζώο 

Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε 
επιβατηγά πλοία για τη µεταφορά µεγάλων 
ζώων συντροφιάς 

Άρθρο 10 παρ.4 5.000 Ευρώ 

Παράλειψη λήψης κατάλληλων µέτρων  
για την αποτροπή πρόσβασης των 
αδέσποτων σε απορρίµµατα από τους 
υπευθύνους του άρθρου 11 παρ.1 

Άρθρο 11 παρ.1 600 Ευρώ 

∆ιατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο 
εφόσον χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε 
τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο 
πρόγραµµά του, πραγµατοποιεί παράστα-
ση ή παρελαύνει ή εµφανίζεται σε κοινό 

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

∆ιατήρηση ζώου σε επιχείρηση του 
άρθρου 12 παρ.2 εφόσον χρησιµοποιείται 
µε οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε 
σκοπό στο πρόγραµµά της 

Άρθρο 12 παρ.2 10.000 Ευρώ για κάθε 
ζώο που διατηρείται 

Χρησιµοποίηση ζώου σε υπαίθρια 
δηµόσια έκθεση ή/και φωτογράφησή του 
µε σκοπό την αποκόµιση οικονοµικού 
οφέλους 

Άρθρο 12 παρ.3 5.000 Ευρώ για κάθε 
χρησιµοποιούµενο ζώο 

Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιµοποίηση 
ζώου σε οποιοδήποτε είδος µονοµαχίας 

Άρθρο 12 παρ.4 10.000 Ευρώ για κάθε 
ζώο 

Εκτροφή ή/και χρησιµοποίηση σκύλου ή 
γάτας για παραγωγή γούνας, δέρµατος, 
κρέατος ή για την παρασκευή 
φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών 

΄Αρθρο 12 παρ.4 10.000 Ευρώ για κάθε 
ζώο 

Κακοποίηση, βασανισµός, κακή ή 
βάναυση µεταχείριση ζώου  

Άρθρο 16 30.000 Ευρώ για κάθε 
ζώο και για κάθε 

περιστατικό 
 

2.Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιµα διπλασιάζονται, ενώ από τους  

παραβάτες των άρθρων 6, 7 και 12  αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστηµα 

από ένα µήνα έως ένα έτος   

 
 


