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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 



      Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου Μονεμβασίας που κατέχουν ζώα 

συντροφιάς όπως σκύλους, γάτες ή άλλα δεσποζόμενα ζώα, θα πρέπει να 

γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν βάσει του νόμου Ν.4039/2012 

(ΦΕΚ 15Α/2-02-2012) όπως ισχύει, τις οποίες υπενθυμίζουμε με το παρών 

ενημερωτικό έντυπο. 
 

      Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει  τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

1. Την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή του ζώου (microchip) σε 

πιστοποιημένο κτηνίατρο & την προσκόμιση του σχετικού 

πιστοποιητικού στον οικείο Δήμο. 

2. Την έκδοση βιβλιαρίου υγείας του ζώου ή διαβατηρίου σε περίπτωση 

που αυτό μεταφερθεί στο εξωτερικό καθώς και την ενημέρωσή του 

για κάθε μεταβολή κατά τον εμβολιασμό ή την αλλαγή ιδιοκτήτη. 

3. Την τήρηση των κανόνων ευζωίας για κάθε ζώο, τη μέριμνα για την 

αποπαρασίτωση και τον πλήρη εμβολιασμό του. 

4. Την δήλωση εντός πέντε (5) ημερών της απώλειάς του σε 

πιστοποιημένο στην Διαδικτυακή ηλεκτρονική Βάση σήμανσης 

κτηνίατρο.  

5. Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή 

ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Α.Κ. 

Για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά την διάρκεια του 

περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να φροντίζει να μην 

εξέρχεται ελεύθερα από την ιδιοκτησία του. 

6. Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τον άμεσο 

καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, εκτός 

εάν πρόκειται για σκύλο βοήθειας. 

 

 
 

         Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω και υπενθυμίζουμε ότι η μη 

τήρησή τους επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις καθώς και ανάλογα 

χρηματικά πρόστιμα. 

      Η εφαρμογή όλων των παραπάνω και η ευαισθητοποίηση ιδιαίτερα των 

νέων ανθρώπων όπως τα παιδιά αποτελεί προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. 

 

 
 

      Η ζωοφιλία είναι έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και προάγει την 

υπευθυνότητα των ατόμων και τον σεβασμό στη ζωή. 

    

      Η στείρωση των ζώων και η μη εγκατάλειψή τους, αποτελεί μία υπεύθυνη 

στάση των ιδιοκτητών προς το κοινωνικό σύνολο και συμβάλλει στον έλεγχο 

του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού. 

 

    Επισκεφθείτε λοιπόν σήμερα τον κτηνίατρο της περιοχής σας για τον 

εμβολιασμό και τη σήμανση των κατοικίδιων σας. 

 

 
 
     Ενημερώστε για κάθε κακομεταχείριση ζώου που πέφτει στην αντίληψή 

σας και βοηθήστε να διαδοθεί το πνεύμα της αγάπης προς τα ζώα.  

 

Εκ του Δήμου Μονεμβασίας       


