ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
(απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις)

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
-Σμήμα Προζηαζίας ηων Εώων
-Σμήμα Καηαγραθής & Δπιηήρηζης Εωικού Κεθαλαίοσ, Σετνηηής περμαηέγτσζης & Κηηνιαηρικών Ηδρσμάηων

Με τον ν.4039/2012 (Α’15), όπως ισχύει, επιχειρήθηκε η ρύθμιση ενός συνεκτικού
προστατευτικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ευζωίας και της καλής μεταχείρισης των
δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Βασική παράμετρο για την οργάνωση
στρατηγικών διαχείρισης και εποπτείας των ζώων συντροφιάς αποτελεί η καθολική
εφαρμογή ενός συστήματος, αφενός, ενεργούς και ισόβιας σήμανσης των ζώων και
αφετέρου, καταγραφής τους σε λειτουργική βάση δεδομένων.
Με τον τρόπο αυτό:
(α) εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου και η αντιστοίχιση με τα ατομικά στοιχεία
συγκεκριμένου ιδιοκτήτη,
(β) περιορίζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης δεσποζόμενων ζώων και διευκολύνονται
τα προγράμματα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και
(γ) δημιουργείται ένα σημαντικό εποπτικό εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές, κατά το
σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων ελέγχου και εκρίζωσης σημαντικών
ζωοανθρωπονοσογόνων παραγόντων, επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (π.χ. ιός της
λύσσας).
Το παρόν στοχεύει στην αποσαφήνιση των διαδικασιών που αφορούν στην εφαρμογή του
συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς

με την μορφή

ερωτοαπαντήσεων και απευθύνεται σε όλα τα πρόσωπα (φυσικά-νομικά) ή φορείς
(ιδιοκτήτες, κτηνίατροι, Δήμοι, ζωοφιλικές οργανώσεις) που εμπλέκονται στην κατοχή και
στη διαχείρισή τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε θέματα που ενδιαφέρουν τους
κτηνιάτρους/πιστοποιημένους

χρήστες

της

Διαδικτυακής

Βάσης

σήμανσης

και

καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

Έκδοση 2η, 22.06.2016
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

- Νόμος 4039/2012 (Α’15)
«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία
των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό
σκοπό»

- Νόμος 4235/2014 (Α’32) / άρθρο 46
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

- Νόμος 4384/2016 (Α’ 78) / άρθρο 44
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις»

- Αριθ.

1697/74031/02.07.2015

Τπουργική

Απόφαση

(Β’1544)
«Διαδικασία πιστοποίησης των κτηνιάτρων που χρησιμοποιούν την
διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους»

- Αριθ.

1714/75275/06.07.2015

Τπουργική

Απόφαση

(Β’1489)
«Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση
στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
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ΕΡΨΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ
§

Γιατί πρέπει ένας ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς να μεριμνά για τη
σήμανση και την καταγραφή του;
Η σήμανση του κάθε ζώου συντροφιάς και η καταγραφή του, σε αντιστοιχία
προς τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του, σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων,
αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς του στο πλαίσιο
εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης και εποπτείας των ζώων συντροφιάς
και των σκοπών που αυτές εξυπηρετούν (βλ. σελ. 2).

§ Ειδικά

για τους σκύλους, είναι υποχρεωτική η σήμανση και
καταγραφή όλων των ζώων;
Ναι, η σήμανση και καταγραφή αφορά όλους τους σκύλους και όλες τις γάτες.
Ειδικά στην περίπτωση των σκύλων, συμπεριλαμβάνονται οι κυνηγετικοί
σκύλοι, οι σκύλοι φύλαξης ποιμνίων και οι σκύλοι ειδικού σκοπού (σκύλοι
έρευνας και διάσωσης, σκύλοι οδηγοί).

§

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς,
όσον αφορά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής του;
Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ενός ζώου συντροφιάς περιγράφονται στο άρθρο
5 του ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του ν.4235/2014
και όσον αφορά τη διαδικασία της σήμανσης και καταγραφής του,
κωδικοποιούνται ως εξής:
- μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου πριν αυτό
εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δύο
μηνών από τη γέννησή του ή ενός μήνα από την εύρεση/απόκτησή του, κατά
περίπτωση,
- δηλώνει μέσα σε 5 ημέρες την απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο που έχει
πιστοποιηθεί και είναι χρήστης της διαδικτυακής βάσης σήμανσης και
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους (ΔΗΒΔ),
- απευθύνεται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο-χρήστη της ΔΗΒΔ για την
επικαιροποίηση οποιασδήποτε μεταβολής αφορά την ιδιοκτησία του ζώου
(π.χ. ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνο, αλλαγή ιδιοκτήτη
κ.ά.) ή το ζώο (π.χ. θάνατος) εντός 15 ημερών από τη μεταβολή,
- σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, γνωστοποιεί
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή
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του αυτή και το παραδίδει σε αυτόν, λαμβάνοντας αντίγραφο της μεταβολής
της εγγραφής του ζώου στη ΔΗΒΔ, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως
προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,
- προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο
αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.

§

Ποιοι εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν τη σήμανση και
καταγραφή των ζώων συντροφιάς;
ύμφωνα με τις διατάξεις του νομικού πλαισίου που διέπει τη σχετική
διαδικασία, η σήμανση και καταγραφή πραγματοποιείται:
- Εάν πρόκειται για δεσποζόμενο ζώο: από τον ιδιώτη κτηνίατρο που
πιστοποιείται ως χρήστης της ΔΗΒΔ, σύμφωνα με την αριθ. 1697/74031/
02.07.2015 ΤΑ (Β’1544), ο οποίος ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα
στην Ελλάδα.
- Εάν πρόκειται για αδέσποτο ζώο: από τον κτηνίατρο που πιστοποιείται ως
χρήστης της ΔΗΒΔ, σύμφωνα με την αριθ. 1697/74031/ 02.07.2015 ΤΑ
(Β’1544), ο οποίος είτε απασχολείται σε δημοτικά/διαδημοτικά κτηνιατρεία
αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή σε κτηνιατρεία των φιλοζωικών σωματείων και
ενώσεων που ιδρύονται και λειτουργούν υπό την εποπτεία των Δήμων,
εφόσον υφίσταται έγγραφη συμφωνία για τον σκοπό αυτό, είτε ως
συμβεβλημένος ιδιώτης κτηνίατρος εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, είτε
παρέχει εθελοντικό έργο σε ειδικά παραχωρημένους χώρους ή κινητές
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την αριθ. 1714/75275/06.07.2015 ΤΑ (Β’
1489), υπό την εποπτεία του Δήμου που είναι υπεύθυνος για τη συνολική
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του.

§

Υπάρχει πρόνοια για τη διευκόλυνση ιδιοκτήτων ζώων
συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες;
Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4039/2012 προβλέπουν τη δυνατότητα
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς ιδιοκτητών που ανήκουν σε
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο
του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της
Πρόνοιας) με επιβάρυνση των ιδιοκτητών μόνο σε ότι αφορά το κόστος
προμήθειας του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, όταν η σήμανση
πραγματοποιείται σε κτηνιατρεία ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων
των διαδημοτικών κέντρων και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ) από πιστοποιημένους
κτηνιάτρους-χρήστες της ΔΗΒΔ που παρέχουν εκεί υπηρεσίες.
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§ Γιατί

είναι απαραίτητη η καταγραφή των προσωπικών στοιχείων
του ιδιοκτήτη ενός ζώου συντροφιάς, όπως το ΑΦΜ, στη ΔΗΒΔ;
Η καταγραφή ενός ιδιοκτήτη στη ΔΗΒΔ πρέπει να διασφαλίζει μοναδική
αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του υπό καταγραφή ζώου
συντροφιάς. Η καταχώρηση του ΑΥΜ δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό πέρα
από τη διασφάλιση της ακρίβειας καταγραφής του προσώπου-ιδιοκτήτη του
ζώου, αφού, αφενός αποτελεί το πλέον αξιόπιστο, από άποψη σταθερότητας,
ισόβιο αλγοριθμικό στοιχείο-κλειδί αναγνώρισης που εξυπηρετεί την απαίτηση
αμφίδρομης αντιστοίχισης του ζώου συντροφιάς με τον ιδιοκτήτη και αφετέρου
αναπαράγεται δύσκολα χωρίς τη “συγκατάθεση” του προσώπου που αφορά. Με
τον τρόπο αυτό επιστρέφονται μοναδικά αποτελέσματα σε περίπτωση
αναζήτησης ιδιοκτήτη και αυξάνεται το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος,
από άποψη ακεραιότητας/εγκυρότητας της πληροφορίας, απέναντι σε τυχόν
ανεπιθύμητη χρήση. Επιπλέον, η καταγραφή της ηλικίας αποσκοπεί στον εξ’
ορισμού αποκλεισμό από την καταγραφή, των φυσικών προσώπων που δεν
έχουν ενηλικιωθεί και επομένως δεν δύνανται να φέρονται ως ιδιοκτήτες ζώων
συντροφιάς. ε κάθε περίπτωση, για την καταχώρηση των προσωπικών
στοιχείων των ιδιοκτητών υφίστανται οι δεσμεύσεις που ορίζουν οι διατάξεις
περί διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

§ Πώς

διαβεβαιώνεται ένας ιδιοκτήτης για την επιτυχή
ολοκλήρωση της διαδικασίας σήμανσης και καταγραφής του ζώου
του;
Η διαδικασία σήμανσης και καταγραφής ενός ζώου συντροφιάς ολοκληρώνεται
με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Σαυτοποίησης από τη ΔΗΒΔ
(Παράρτημα Ι).
Σο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εκδίδεται από την εφαρμογή, εις
διπλούν, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της καταγραφής ενός ζώου στη
ΔΗΒΔ. Σα δύο αντίτυπα χορηγούνται στον ιδιοκτήτη του ζώου, εκ των οποίων το
ένα φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη και επιδεικνύεται όποτε αυτό του ζητηθεί
από τις αρχές ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν.4039/2012 και το
δεύτερο προσκομίζεται ή αποστέλλεται από τον ιδιοκτήτη ταχυδρομικά, επί
αποδείξει, στον οικείο Δήμο.

§ Ποια διαδικασία τηρείται κατά την αγορά ενός ζώου συντροφιάς;
Η πώληση ενός ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται αποκλειστικά από το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχουν αρμοδίως
αδειοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4039/2012,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του ν.4235/2014. Σο ζώο συντροφιάς
πρέπει να έχει ήδη σημανθεί και καταγραφεί στη ΔΗΒΔ στο όνομα του
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προσώπου που το θέτει προς πώληση. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας ενός
ζώου συντροφιάς προϋποθέτει:
- τη συνυπογραφή «Δήλωσης Αγοράς ζώου από νέο ιδιοκτήτη» (Παράρτημα ΙΙ)
μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή-νέου ιδιοκτήτη και
- την καταγραφή της αλλαγής
πιστοποιημένο κτηνίατρο.

στοιχείων

ιδιοκτήτη

στη

ΔΗΒΔ

από

§ Ποια

διαδικασία τηρείται κατά την αλλαγή ιδιοκτησίας ενός
δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς;
την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ενός δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, τα
εμπλεκόμενα πρόσωπα (παλιός
και νέος ιδιοκτήτης) παρουσιάζονται σε
πιστοποιημένο κτηνίατρο και συνυπογράφουν Τπεύθυνη Δήλωση αλλαγής
ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, επιδεικνύοντας έγγραφα που επαληθεύουν τα
ατομικά τους στοιχεία, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία ιδιοκτήτη
του ζώου στη ΔΗΒΔ.
ε περίπτωση που κατά την παραπάνω διαδικασία ο νέος ή ο πρώην ιδιοκτήτης
του ζώου δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο
(πληρεξουσιος) ώστε να ενεργήσει για λογαριασμό του.
Όταν ο νέος ιδιοκτήτης του ζώου βρίσκεται
πληρεξουσιοδότηση φέρει την σφραγίδα της Φάγης.

εκτός

Ελλάδας

η

Ο νέος ιδιοκτήτης ζητά την μεταβολή των στοιχείων της διαδικτυακής βάσης
καθώς και την σχετική ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας και του διαβατηρίου
του ζώου.

§ Ποιο

ζώο θεωρείται αδέσποτο και ποιος φέρει την αρμοδιότητα
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς;
«Αδέσποτο θεωρείται το ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε
βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού
ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι
κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και
διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, της φύλαξης του
ποιμνίου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα» (άρθρο 1
του ν.4039/2012).
Σην αρμοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ασκεί ο Δήμος
στα διοικητικά όρια του οποίου ανευρίσκεται το ζώο. Η αρμοδιότητα αυτή
μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές
ενώσεις και σωματεία που λειτουργούν νόμιμα, αφού προηγηθεί σχετική
έγγραφη συμφωνία και έγκριση από τον αρμόδιο Δήμο.
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§ Ποιες

ενέργειες ακολουθούνται
συντροφιάς στον δρόμο;

εάν

ανευρεθεί

ένα

ζώο

Ένα ζώο που ανευρίσκεται στον δρόμο, είναι δυνατό:
- να ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη και να έχει βρεθεί πριν ή μετά την
εμπρόθεσμη (εντός 5 ημερών) δήλωση της απώλειάς του,
- να ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη ο οποίος το έχει εγκαταλείψει,
- να ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη ο οποίος δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα
ώστε το ζώο να μην εξέρχεται ελεύθερα από το χώρο ιδιοκτησίας του,
- να έχει προσωρινό κάτοχο τον Δήμο και να έχει επανενταχθεί στο φυσικό
περιβάλλον, στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων,
- να μην ανήκει σε κανένα φυσικό/νομικό πρόσωπο και να μην έχει
περισυλλεχθεί από τον Δήμο, στο πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
Όταν ένας πολίτης βρει ένα ζώο συντροφιάς στο δρόμο απευθύνεται στον Δήμο
στα διοικητικά όρια του οποίου βρέθηκε το ζώο ή εναλλακτικά σε κάποιον
ιδιώτη κτηνίατρο.
Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος του Δήμου ή ο πιστοποιημένος ιδιώτης
κτηνίατρος, ελέγχει εάν το ζώο φέρει ηλεκτρονική σήμανση και εάν είναι
καταγεγραμμένο στη ΔΗΒΔ.
Αν ο ιδιοκτήτης του ζώου ανευρεθεί, το ζώο επιστρέφεται σε αυτόν.
Αν ανευρεθεί ότι προσωρινός κάτοχος του ζώου είναι ο Δήμος, το ζώο
επανεντάσσεται στο περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε, εφόσον δεν είναι άρρωστο ή
τραυματισμένο. ε περίπτωση που είναι άρρωστο ή τραυματισμένο
ενημερώνεται ο Δήμος για να αναλάβει την περίθαλψή του.
Αν δεν ανευρεθούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου ή το ζώο δεν φέρει
ηλεκτρονική σήμανση, παραδίδεται στο Δήμο, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή ευθύνης του.

§ Με ποια διαδικασία είναι δυνατή η υιοθεσία ενός αδέσποτου ζώου
συντροφιάς;
Ένα αδέσποτο ζώο δίνεται προς υιοθεσία μόνο από το Δήμο ή από φιλοζωικό
σωματείο στο οποίο έχει παραχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα, με έγγραφη
συμφωνία, ο Δήμος. Κατά την παράδοση ενός ζώου συντροφιάς προς υιοθεσία
υπογράφεται η «Δήλωση Τιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» (Παράρτημα ΙΙΙ)
μεταξύ του υπευθύνου του καταφυγίου ή του φιλοζωικού σωματείου (υπό την
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παραπάνω προϋπόθεση) και του νέου ιδιοκτήτη. Η καταγραφή της μεταβολής
των στοιχείων στη ΔΗΒΔ πραγματοποιείται από τον πιστοποιημένο κτηνίατρο
του Δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος. Η
Δήλωση υιοθεσίας αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Ένα αντίτυπο δίδεται στο νέο
ιδιοκτήτη του ζώου και ένα φυλάσσεται σε αρχείο του Δήμου

§ Είναι δυνατό να περισυλλεχθεί ή/και να υιοθετηθεί ένα αδέσποτο
ζώο συντροφιάς από φιλοζωικό σωματείο ή ένωση;
Η αρμοδιότητα της περισυλλογής και της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς ασκείται αποκλειστικά από τους Δήμους και τους συνδέσμους
Δήμων. Ψστόσο, είναι δυνατό η αρμοδιότητα αυτή να ασκείται και από
φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη
συμφωνία για τον σκοπό αυτό με τον αρμόδιο Δήμο. Σα αδέσποτα ζώα που
περισυλλέγονται από φιλοζωικό σωματείο ή ένωση, δυνάμει της ανωτέρω
έγγραφης συμφωνίας, καταγράφονται στη ΔΗΒΔ με προσωρινό κάτοχο τον
Δήμο.
Επιπλέον, ένα φιλοζωικό σωματείο μπορεί να υιοθετήσει ένα αδέσποτο ζώο από
το Δήμο και μόνο όταν υπογραφεί η «Δήλωση Τιοθεσίας ζώου από νέο
ιδιοκτήτη» ανήκει πλέον στο φιλοζωικό σωματείο και καταγράφεται στη ΔΗΒΔ
ως ιδιοκτησία του φιλοζωικού σωματείου.

§ Υπάρχει

ανταποδοτικό τέλος για τη σήμανση και καταγραφή ενός
ζώου συντροφιάς;
ύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν.4039/2012, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του ν.4235/2014, ο κάθε Δήμος δύναται να
επιβάλει, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου,
ανταποδοτικό τέλος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των τριών (3) ευρώ
ανά ζώο, για κάθε ζώο συντροφιάς που σημαίνεται και καταγράφεται από τους
πιστοποιημένους κτηνιάτρους στην περιοχή ευθύνης του. Σο προαναφερθέν
τέλος εισπράττεται και εντός τριάντα (30) ημερών αποδίδεται στον οικείο Δήμο,
από τον κτηνίατρο που διενεργεί την πράξη της σήμανσης και καταγραφής του
ζώου στη ΔΗΒΔ.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και για τη διαδικασία απόδοσής των
εισπραχθέντων τελών, οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι θα πρέπει κατά περίπτωση
να απευθύνονται στους οικείους Δήμους για περαιτέρω ενημέρωση.
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§ Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση στη ΔΗΒΔ;
Ο κτηνίατρος που στο πλαίσιο άσκησης ιδιωτικού, υπηρεσιακού ή εθελοντικού
έργου, πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης ως χρήστης της ΔΗΒΔ (βλ. σελ.
5), έχει πρόσβαση στη ΔΗΒΔ μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης
http://dsvip.minagric.local:8080 ή, εναλλακτικά, από την επίσημη ιστοσελίδα
του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων (ΤπΑΑΣ) www.minagric.gr,
ακολουθώντας τη διαδρομή:
ΧΗΥΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΗΜΑΝΗ & ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ
ΣΨΝ ΖΨΨΝ ΤΝΣΡΟΥΙΑ ΚΑΙ ΣΨΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΨΝ ΣΟΤ

§ Τι

προβλήματα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ο κτηνίατρος κατά
τη διαδικασία πιστοποίησης/εγγραφής στη ΔΗΒΔ;
Η εγγραφή/πιστοποίηση ενός κτηνιάτρου στη ΔΗΒΔ αποτελεί διαδικασία δύο
βημάτων:
1. Ο κτηνίατρος εγγράφεται ως χρήστης της πλατφόρμας των ψηφιακών
υπηρεσιών του ΤπΑΑΣ και το πρώτο βήμα ολοκληρώνεται επιτυχώς με την
παραλαβή του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης
(password) που ο ίδιος έχει εξ’ αρχής δηλώσει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
του (ΠΡΟΟΦΗ: να ελέγχεται εάν το επιστρεφόμενο μήνυμα έχει προωθηθεί
και βρίσκεται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία –spam- του προσωπικού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που του έχει αποσταλεί,
εισάγεται στην πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών του ΤπΑΑΣ, επιλέγει
την υπηρεσία «Ζώα υντροφιάς» και ακολούθως εισάγει τα στοιχεία που του
ζητούνται ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησής του και να έχει
εφεξής τη δυνατότητα πρόσβασης στη ΔΗΒΔ.
υχνά προβλήματα που έχουν έως σήμερα αναφερθεί σχετίζονται:
- με τη «δέσμευση» της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει ο
ενδιαφερόμενος, λόγω τεχνικών σφαλμάτων από πλευράς του ιδίου ή του
δικτύου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Για τη λύση του προβλήματος ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται
στο τετραψήφιο 1540
- με το γεγονός ότι ο κτηνίατρος (ιδιώτης ή κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος)
είναι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας των ψηφιακών υπηρεσιών
(π.χ. εφαρμογή εμβολίων Καταρροϊκού Πυρετού), οπότε δεν χρειάζεται να
επαναλάβει το πρώτο βήμα της διαδικασίας πιστοποίησης/εγγραφής στη
ΔΗΒΔ
- με την πιθανή ασυμφωνία των υποβαλλόμενων στοιχείων με τα αντίστοιχα
στοιχεία της καρτέλας μέλους του ΓΕΨΣΕΕ. την περίπτωση αυτή,
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προτείνεται η μετάβαση του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.onlinegeotee.gr και η επικαιροποίηση της προσωπικής καρτέλας
στοιχείων μέλους.
Για
τυχόν
άλλα
τεχνικά
προβλήματα
κατά
τη
διαδικασία
πιστοποίησης/εγγραφής στη ΔΗΒΔ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται
τηλεφωνικά στον τετραψήφιο αριθμό εξυπηρέτησης 1540 ή, με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο info@minagric.gr.

§ Βασικές

οδηγίες για την καταγραφή ενός ζώου και του ιδιοκτήτη
του στη ΔΗΒΔ:
Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ΔΗΒΔ, ο πιστοποιημένος κτηνίατρος
μπορεί να ανατρέξει στο εγχειρίδιο χρήσης που βρίσκεται προσαρτημένο στην
εφαρμογή και αναδύεται στην οθόνη με την επιλογή «? Βοήθεια» από το
κεντρικό menu.
Γενική αρχή λειτουργίας της εφαρμογής είναι ότι για να καταγραφεί επιτυχώς
ένα ζώο συντροφιάς πρέπει να έχει προηγηθεί η επιτυχής αποθήκευση του
ιδιοκτήτη. Ομοίως, για να επιχειρηθεί η αλλαγή ιδιοκτήτη ενός ζώου
συντροφιάς από την καρτέλα του πρέπει να έχει προηγηθεί η επιτυχής
αποθήκευση των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη (σε περίπτωση που αυτός δεν
είναι ήδη καταγεγραμμένος ως ιδιοκτήτης άλλου ζώου).

§ Επιτρέπεται

η σήμανση ενός ζώου συντροφιάς
καταγραφή αυτού και του ιδιοκτήτη του στη ΔΗΒΔ;

χωρίς

την

το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4039/2012, οι διαδικασίες της
σήμανσης και της καταγραφής ενός ζώου συντροφιάς στη ΔΗΒΔ είναι
αλληλένδετες και αντιμετωπίζονται ως ενιαία πράξη και όχι αποσπασματικά
από τον πιστοποιημένο κτηνίατρο (μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της
παρ.11 του άρθρου 9 που αφορά εθελοντές κτηνιάτρους που μετακινούνται προς
τη χώρα προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου προσωρινά ή
περιστασιακά και που μπορούν να πραγματοποιούν μόνο τη σήμανση αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, οπότε η καταγραφή γίνεται από άλλον πιστοποιημένο
κτηνίατρο).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η καταγραφή ενός ήδη σημασμένου ζώου από
κτηνίατρο διαφορετικό από αυτόν που το σήμανε, μπορεί να ερμηνεύεται ως
ενέργεια καλώς σκοπούμενη (εφόσον τεκμηριώνεται η ιδιοκτησία του ζώου),
που προφανώς εξυπηρετεί την ουσία του συστήματος σήμανσης και
καταγραφής των ζώων συντροφιάς (μη καταγεγραμμένο ζώο συντροφιάς με
microchip ουσιαστικά δεν ιχνηλατείται), ωστόσο, δεν συνάδει με τις διατάξεις
του νόμου και εκθέτει πρωτίστως τον κτηνίατρο που σήμανε το ζώο. Αν
πραγματοποιείται αφορά περιπτώσεις ζώων που σημάνθηκαν:
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-

στο εξωτερικό,

-

ή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,

-

ή από κτηνίατρο μη πιστοποιημένο, σύμφωνα με την αριθ. 1697/74031/
02.07.2015 υπουργική απόφαση (Β’1544),

-

ή από πιστοποιημένο κτηνίατρο που ενεργεί μη συμμορφούμενος προς τις
διατάξεις του ν.4039/2012
και σε κάθε περίπτωση (πλην της πρώτης) θα πρέπει να ελέγχονται από τις κατά
τον νόμο αρμόδιες αρχές οι ενέργειες των προσώπων αυτών.
Σονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 46 του ν.4235/2014, σε ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς είναι δυνατό
να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, εάν διαπιστωθεί η μη
εμπρόθεσμη καταγραφή του ζώου (βλ. σελ. 4) κατά τη διάρκεια ελέγχου που
αρμοδίως είναι πιθανό να υποστεί ο ιδιοκτήτης.

§ Ποια

ημερομηνία αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής
Ταυτοποίησης ενός ζώου συντροφιάς από τον πιστοποιημένο
κτηνίατρο;
Σο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δεν φέρει πληροφορίες σχετικά
με την ημερομηνία σήμανσης του ζώου ή την ημερομηνία καταγραφής του στη
ΔΗΒΔ, αλλά υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κτηνίατρο, ο οποίος
συμπληρώνει την ημερομηνία έκδοσής του (τυπικά, αυτή συμπίπτει με την
ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία της σήμανσης και
καταγραφής του ζώου συντροφιάς στη ΔΗΒΔ).

§ Είναι

δυνατή η πρόσβαση ενός πιστοποιημένου κτηνιάτρου σε
αρχείο του συνόλου των ζώων που έχει σημάνει και καταγράψει
στη ΔΗΒΔ;
Ο σχεδιασμός της ΔΗΒΔ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της εφαρμογής των
διατάξεων του ν.4039/2012 και δεν παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της από
τους πιστοποιημένους κτηνιάτρους ως εφαρμογής «πελατολογίου».
Ψστόσο, για τη διευκόλυνση του κτηνιάτρου-χρήστη στη διατήρηση αρχείου των
ζώων συντροφιάς που έχει σημάνει/καταγράψει, είναι δυνατό κατά τη
διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, αυτά να
αποθηκεύονται (αρχεία .pdf) στον προσωπικό Η/Τ του.
Για περισσότερες πληροφορίες:
210 212 (5738) (5741) (5733) (5735)

Για τεχνική υποστήριξη:
τηλ: 1540
email: info@minagric.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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14

15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΨΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΖΨΟΤ ΑΠΟ ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ
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