
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της  Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

ενημερώνει 
κάθε ιδιοκτήτη ή ανάδοχο ενός ζώου συντροφιάς ότι υποχρεούται:

 Να  σημάνει  και  να  καταγράψει  το  ζώο  του  στο  Εθνικό  Μητρώο  Ζώων 
Συντροφιάς, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα, εντός δύο (2) μηνών από τη 
γέννηση αυτού  και να φροντίζει για την ενημέρωση του μητρώου 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. 
Σε κάθε επίσκεψη επαναληπτικού εμβολιασμού στον κτηνίατρο, ελέγχεται η 
λειτουργία  του  μέσου  ηλεκτρονικής  σήμανσης  και,  εφόσον  έχει  παύσει  να 
λειτουργεί, τοποθετείται νέο.

 Να μεριμνά για τον τακτικό εμβολιασμό του ζώου, την κτηνιατρική εξέταση 
και περίθαλψη του ζώου σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή πόνου.

 Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή 
γάτα,  εντός  έξι  (6)  μηνών  από  την  απόκτησή  του  ή  μέσα  στους  έξι  (6) 
πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους. 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. 

 Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς,  να μεριμνά για την 
εξασφάλιση άνετου,  υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου 
στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, το οποίο 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. 

 Να μεριμνά, ώστε ο σκύλος να έχει ικανή πρόσβαση σε χώρο της αυλής ή σε 
άλλον εξωτερικό χώρο τέτοιο, ώστε ο σκύλος να έχει τη δυνατότητα κίνησης 
και άσκησης ανάλογης με τη φυλή και την ηλικία του.

 Να του παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση,  εφόσον ο σκύλος διαμένει μόνιμα 
στην  αυλή  ή  σε  άλλο  εξωτερικό  χώρο,  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 καθαρίζεται τακτικά.

 Να μην αφήνει μόνιμα δεμένο τον σκύλο 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.

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

 Να καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες του ζώου και το ζώο να έχει επαρκή 
επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς 
και να διατηρείται η ψυχική του υγεία. 

 Να μεριμνά και για την εκπαίδευσή του, όταν απαιτείται.

 Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός 
λόγος. Επιτρέπεται η πρακτική κοπής μικρού τμήματος του ενός αυτιού γάτας 
από κτηνίατρο μετά από επέμβαση στείρωσης. 

 Να μεριμνά για την πρόσβαση του ζώου σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε 
ποιότητα και ποσότητα. 

 Να  μεριμνά  ώστε  το  ζώο  να  εκφράζει  φυσιολογική  συμπεριφορά  σε 
κατάλληλες  συνθήκες  διαβίωσης  και  κοινωνικοποίησης  και  δεν  εκδηλώνει 
φόβο και αγωνία.

Ο  ιδιοκτήτης  ή  ο  ανάδοχος  ζώου  συντροφιάς  ευθύνεται  για  οποιαδήποτε 
βλάβη  ή  ζημιά  προκαλείται  από  το  ζώο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  924  του 
Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164

• 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.

• Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα 
του ζώου συντροφιάς.

• Να μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό.

• 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 ίδια υποχρέωση ισχύει και για οποιονδήποτε συνοδό του ζώου. 
Η  υποχρέωση  αυτή  δεν  ισχύει  για  την  κίνηση  του  σκύλου  εντός  πάρκων 
ζώων.

• Να  μην  εγκαταλείπει  το  ζώο  συντροφιάς  του.  Σε  περίπτωση  που 
επιθυμεί  να  το  αποχωριστεί,  και  εφόσον  δεν  έχει  βρει  νέο  ιδιοκτήτη, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία 
του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα του 
δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον 
πρόκειται για σκύλο ή γάτα.

Επισημαίνουμε ότι:

        Ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον 
δήμο,          στερείται  της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Σε περίπτωση ταξιδιού:

1. Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει 
με  το  ζώο  του  στο  εξωτερικό  και  να  μεριμνά  για  την  ενημέρωση  του 
διαβατηρίου,  σε  περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του 
ζώου. 

2. Να ενημερώνεται από την πρεσβεία της χώρας στην οποία θα ταξιδέψει 
για τις προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται.

3. Να επικοινωνεί με την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή.


