Νόμος 4039/2012
(ΦΕΚ Α 15/2-2-2012)
Άρθρα 10 και 21 (παρ. 1, 3 και 4)
Άρθρο 10
Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς
1. Η μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς διέπεται από τις διατάξεις του
Κανονισμού (Ε.Κ.) 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 2003 «για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της
Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου», του Κανονισμού (Ε.Ε.) 388/2010 της
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2010, του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1/2005 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 2004 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά», καθώς και
από τις διατάξεις του π.δ. 184/1996 (Α 137).
2. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή
Κανονισμών των μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η μεταφορά μικρών 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 βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να
μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο,
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
Το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
7α του άρθρου 46 του Ν.4235/2014 (Α 32).

3. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από
αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται κατά τις μετακινήσεις ή μεταφορές, που
διενεργούνται από τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων και τα συνεργεία
μεταφοράς ζώων του άρθρου 9 από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές
κλινικές και τα καταφύγια εντός της Επικράτειας.
Άρθρο 21 (παρ. 1, 3 και 4)
Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα
Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για παραβάσεις των
διατάξεων του παρόντος νόμου αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Μετακίνηση
ή
μεταφορά
ζώων Άρθρο 10 παρ. 1
συντροφιάς κατά παράβαση των
διατάξεων του Καν. 998/2003

500 Ευρώ

Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των 5 Άρθρο 10 παρ. 1
ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των
διατάξεων του Π.Δ. 184/1996 και του
Καν. 1/2005
Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο Άρθρο 10 παρ. 2
μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των
οριζόμενων στο άρθρο 10 παρ. 2

1.000 Ευρώ

300 Ευρώ ανά ζώο

3. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου είναι τα όργανα
της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων και οι
υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
(ΣΥΚΕ). Αν σε ένα Δήμο δεν λειτουργεί υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας, η
βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από όργανα άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.
4. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης βεβαιώνεται επί τόπου από το αρμόδιο όργανο
το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και αντίγραφο της βεβαίωσης της παράβασης
αποστέλλεται στην κτηνιατρική υπηρεσία του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου και όπου
αυτή δεν έχει συσταθεί στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου ή στη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, για την επιβολή του βεβαιωθέντος προστίμου.

