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Θέμα:  «Ανακοίνωση  για  υποχρεωτική  προσκόμιση  στο  Δήμο  πιστοποιητικού  ηλεκτρονικής 
σήμανσης ζώων συντροφιάς»

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος έχοντας σκοπό να ελαχιστοποιήσει το πρόβλημα της εγκατάλειψης 

ζώων συντροφιάς και κατά συνέπεια ν’ αντιμετωπίσει την αύξηση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, 

ξεκινάει την προσπάθεια δημιουργίας μητρώου δεσποζόμενων ζώων.

Στο άρθρο 5 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02-02-2012, τεύχος Α΄), για τα δεσποζόμενα και τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με 

κερδοσκοπικό σκοπό αναφέρονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς οι 

οποίες μεταξύ των άλλων είναι και η υποχρέωση του ιδιοκτήτη του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς να 

προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού 

ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του. (περίπτ. η' παρ.1 άρθρο 5 Ν.4039/12, όπως τροποποιήθηκε με 

την περίπτ. γ’ της παρ.3 του άρθρου 46 του Ν.4235/14).

Υπενθυμίζουμε  στους  κατόχους  ζώων  συντροφιάς  ότι  η  σήμανση  είναι  υποχρεωτική, 

συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.

Ο Δήμος   Πύλου - Νέστορος   καλεί όλους τους κατοίκους του να σημάνουν ηλεκτρονικά   
τα κατοικίδια τους και να προσέλθουν   στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου,   
προσκομίζοντας το βιβλιάριο υγείας του ζώου μαζί με το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης 
μέχρι 30 Ιανουαρίου 2016. Αυτό ισχύει και για ιδιοκτήτες που ήδη έχουν σημάνει το ζώο τους. Πρέπει 

επίσης να ενημερώνουν το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλου - Νέστορος για 

οποιαδήποτε μεταβολή (αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη, αλλαγή ιδιοκτήτη, θάνατος ζώου).

Σε περίπτωση απώλειας του ζώου είναι επίσης υποχρεωμένοι να το δηλώσουν. Υπενθυμίζεται 

ότι οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο βάσει του νόμου 4039/2012. Για περισσότερες 

πληροφορίες  καλέστε  στα  τηλέφωνα:  2723360230  και  2723360212.  Ας  βοηθήσουμε  όλοι  στην 

προσπάθεια για μείωση του αριθμού των αδέσποτων και στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής 

τους.
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