
 

 

 

 

 

 

Άρθρο… 

 

1.- Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄15) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για την εκτροφή θηλυκού σκύλου ή γάτας αναπαραγωγής απαιτείται άδεια 

εκτροφής και αναπαραγωγής. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, 

που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει 

να εφοδιάζεται με αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδίδεται από τη 

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

οικείας Περιφέρειας, στην οποία έχει την κατοικία ή την έδρα του, να υπόκειται στον 

έλεγχο της αρχής αυτής και να συμμορφώνεται με τους όρους, που προβλέπονται στο 

π.δ. 184/1996. Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων 

συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι 

κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του 

ν. 604/1977, του π.δ. 463/1978 και του π.δ. 374/2001. Άδεια ερασιτεχνικής κατ’ 

οίκον εκτροφής, αναπαραγωγής και διάθεσης ζώων συντροφιάς χορηγείται 

στους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γάτων μόνον για ένα θηλυκό ζώο, το 

οποίο κατέχει πιστοποιητικό καθαρόαιμης καταγωγής και μόνον για μία γέννα ανά 

έτος. 

( Σημειωση δική μας: H άδεια για ένα μόνο θηλυκό σκύλο και για μια μόνο γέννα- 

ενώ ακούγεται σωστό-  θα οδηγούσε μαθηματικά τους ερασιτέχνες εκτροφείς σε 

παράνομες γέννες , τις οποίες θα δήλωναν στα βαλκανικά κράτη πάρα πολύ εύκολα) 

Οι εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν 

βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στη 

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4. Στις εγκαταστάσεις εκτροφής, 

αναπαραγωγής ή εμπορίας τους πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας, 

ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης. Οι κανόνες ευζωίας, 

ασφάλειας και κτηνιατρικής περίθαλψης πρέπει να τηρούνται και στην κατ’ οίκον 

εκτροφή. Για τη χορήγηση της άδειας ερασιτεχνικής κατ’ οίκον εκτροφής, 

αναπαραγωγής και διάθεσης σκύλων απαιτείται οι εκτροφείς να εγγράφουν τα 

θηλυκά ζώα και τις γέννες τους σε αναγνωρισμένο στην Ελλάδα σωματείο από 

τις αντίστοιχες Διεθνείς Ομοσπονδίες. Για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής 

τηρούνται μητρώα. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από το 

δεύτερο οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα 

μηνών από τον τελευταίο τοκετό. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το 9ο 

έτος της ηλικίας του ζώου.  

2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα 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. Ο 

προσδιορισμός των βλαβερών χαρακτηριστικών γίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

3. α. Δεν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) 

εβδομάδων.  

β. Δεν επιτρέπεται η πώληση σκύλων και γάτων από καταστήματα κάθε είδους. 



γ. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι. 

4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων 

συντροφιάς, καθώς και άδειας εκπαιδευτή σκύλων καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου 

Υπουργού οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι 

εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς 

τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες 

ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η 

διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

5. Κατά την πώληση ενός ζώου, υπογράφεται η «Δήλωση Αγοράς ζώου από νέο 

ιδιοκτήτη», μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα «Δήλωση Αγοράς ζώου» του Παραρτήματος 5.»  

2.- Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις. 

Εξαιρούνται τα ζώα που προέρχονται από χώρες στις οποίες επιτρέπεται η κοπή 

αυτιών και ουρών.» 

3.- Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή 

Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιτρέπεται η μεταφορά ζώων 

συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής 

μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι 

τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή 

τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι εφόσον κρατούνται από λουρί και φέρουν φίμωτρο 

μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και ανεξάρτητα από το μέγεθός 

τους.» 

4.- Στο τέλος της περίπτωσης α του άρθρου 16 του ν. 4039/2012 εισάγεται εδάφιο ως 

εξής: 

«Η κοπή ουράς στους Ηπειρωτικούς Δείκτες (κυνηγετικές φυλές) θεωρείται 

κτηνιατρική πράξη εφόσον πραγματοποιείται από κτηνίατρο και εντός πέντε 

ημερών από την ημερομηνία γέννησης του σκύλου.» 

 

 

 

 

 


