
 

 

 

                ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 280241/03 
 

ΦΔΚ Β1777 – 01/12/2003 

 

             Άρθρο 1 

  

 Σήκαλζε θαη θαηαγξαθή 

 

 

1. Οη λένη ηδηνθηήηεο ζθύισλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη ειηθίαο ππνρξενύληαη λα 

ζεκαίλνπλ ην ζθύιν ηνπο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3170/2003.  

2. Οη ήδε θαηέρνληεο ζθύιν νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ππνρξενύληαη ζε δηάζηεκα 6 

κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο λα ζεκάλνπλ ην δών 

ηνπο.  

3. Αξκόδηνο θνξέαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζθύισλ πνπ έρνπλ ζεκαλζεί νξίδεηαη ν Παλειιήληνο Κηεληαηξηθόο 

Σύιινγνο.  

4. Ο ηξόπνο ζήκαλζεο ησλ δώσλ είλαη ε κέζνδνο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο 

(microchip) πνπ βαζίδεηαη ζε πξνδηαγξαθέο ISO 11784, 11785, όπσο θαζνξίδεηαη 

από ηνλ Καλνληζκό 998/2003 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Μαΐνπ 2003 «γηα ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο κε 

εκπνξηθνύ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δώσλ ζπληξνθηάο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο 92/65/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ».  

5. Κάζε microchip θέξεη έλα κνλαδηθό αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην δών πνπ 

ζεκαίλεηαη, απνηειείηαη έσο θαη 16 ζηνηρεία θαη αληηζηνηρεί ζηα ζηνηρεία πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Ηιεθηξνληθήο Ταπηνπνίεζεο.  

6.  

α) Καηά ηε ζήκαλζε ηνπ ζθύινπ ν θηελίαηξνο ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθό ειεθηξνληθήο 

ηαπηνπνίεζεο κε ηνλ αξηζκό ζήκαλζεο ηνπ ζθύινπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε θαη ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη από ηνλ θηελίαηξν 

(Παξάξηεκα Ι). Έλα αληίγξαθν παξαδίδεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε, έλα δηαηεξεί ζηα αξρεία 

ηνπ ν θηελίαηξνο θαη έλα απνζηέιιεηαη κε επζύλε ηνπ θηεληάηξνπ ζηελ ειεθηξνληθή 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ν Παλειιήληνο Κηεληαηξηθόο Σύιινγνο. Ταπηόρξνλα 

ελεκεξώλεηαη ην αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο -δηαβαηήξην ηνπ δώνπ. Ο αξηζκόο 

ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ησλ δώσλ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ 

εθδίδεηαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε θηεληαηξηθήο πξάμεο.  

β) Σηελ ειεθηξνληθή απηή βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πξόζβαζε ζηε 

Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη Δθαξκνγώλ (ΚΑΦΔ), ζηηο 

Γηεπζύλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο θαη ζηηο 

Υπεξεζίεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.  



γ) Ο ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ζθύινπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο νθείιεη λα ελεκεξώζεη 

ηνλ θηελίαηξν πνπ δηελήξγεζε ηε ζήκαλζε θαη ηελ θαηαγξαθή ή άιινλ ηεο 

πξνηίκεζεο ηνπ, γηα θάζε κεηαβνιή πνπ αθνξά ζην ζθύιν ηνπ θαη έρεη ζρέζε κε ην 

ζάλαην ηνπ δώνπ, ηελ απώιεηα ηνπ, ηελ αιιαγή θπξηόηεηαο ή αιιαγή ηόπνπ 

δηαβίσζεο ηνπ δώνπ. Οη πξναλαθεξόκελνη θηελίαηξνη ππνρξενύληαη άκεζα λα 

ελεκεξώλνπλ ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ν Παλειιήληνο 

Κηεληαηξηθόο Σύιινγνο, γηα ηηο παξαπάλσ αιιαγέο, εληόο 20 εκεξώλ.  

δ) Σθύινη ειηθίαο άλσ ησλ 16 εηώλ δηαγξάθνληαη από ηελ ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ αλεμάξηεηα από ηελ εηδνπνίεζε ή κε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ.  

7. Η ζήκαλζε θαη ε θαηαγξαθή θάζε δώνπ ζηα αξρεία ηνπ αξκόδηνπ θνξέα (Π.Κ.Σ.) 

ελέρεη ηελ απνδνρή θαηνρήο ηνπ δώνπ από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηνθηήηε θαη απνηειεί 

δήισζε θαηνρήο ηνπ δώνπ.  

 

 

Άρθρο 2 
  

  

 

Τύπνο, πεξηερόκελν, ρνξήγεζε θαη ζεώξεζε αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ πγείαο - 

δηαβαηεξίνπ ζθύινπ θαη γάηαο 

 

 

α) Τν βηβιηάξην πγείαο - δηαβαηήξην ηνπ δώνπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηελ 

Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. θαη ρνξεγείηαη από ηνπο θηεληάηξνπο πνπ αζθνύλ 

λόκηκα ην θηεληαηξηθό επάγγεικα ζηε ρώξα. Σε πεξίπησζε εκηαζηηθώλ θαη 

αγξνηηθώλ πεξηνρώλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά νη 

πξναλαθεξόκελνη θηελίαηξνη, απηό ρνξεγείηαη από ηα Αγξνηηθά Κηεληαηξεία ή ηα 

Κηεληαηξηθά Κέληξα ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο. Τα παξαπάλσ 

πξόζσπα είλαη αξκόδηα γηα ηε ζεώξεζε ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ ηνπ δώνπ.  

β) Θεσξεκέλν αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο - δηαβαηήξην είλαη εθείλν ην νπνίν θέξεη ηελ 

ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο θηεληάηξνπ κέινπο ηνπ Παλειιήληνπ 

Κηεληαηξηθνύ Σπιιόγνπ γηα θάζε δηελεξγνύκελε θηεληαηξηθή πξάμε θαη είλαη 

ζεσξεκέλν από ην εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ηνπ Παλειιήληνπ Κηεληαηξηθνύ 

Σπιιόγνπ.  

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

 


