
 
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018  

 

Αναθεώρηση της Διαδικασίας Σήμανσης και Εγγραφής Σκύλων  

Νέες Ρυθμίσεις για τη Μείωση των Αδέσποτων  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Θέτοντας ψηλά στις προτεραιότητες του τα θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων, το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε πρόσφατα το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων. Στο πλαίσιο 
πολιτικής περιλαμβάνονται μια σειρά από δράσεις, αρκετές από τις οποίες άρχισαν ήδη να 
υλοποιούνται. Μια από τις δράσεις αυτές αφορά στην αναθεώρηση της διαδικασίας σήμανσης 
και εγγραφής των σκύλων στο Μητρώο Σκύλων που τηρείται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
σύμφωνα με τον περί Σκύλων Νόμο, με απώτερο στόχο τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό 
ιδιοκτητών αδέσποτων σκύλων.  

Η νέα Γνωστοποίηση του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη σήμανση και εγγραφή των 
σκύλων, εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, δυνάμει του άρθρου 9 του περί Σκύλων Νόμου 
και συνοπτικά αφορά:  

(α) στη βελτίωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του Μητρώου Σκύλων με τα στοιχεία των 
σκύλων που σημαίνονται και  

(β) στην εισαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας για σκοπούς ιχνηλασιμότητας των 
μικροπλακετών σήμανσης μέχρι επίπεδο ζώου. 

Με τη νέα διαδικασία, η εγγραφή του σκύλου στο Μητρώο Σκύλων από τους κτηνιάτρους που 
διενεργούν τη σήμανση θα γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και παράλληλα καθιερώνονται 
ασφαλιστικές δικλείδες με τις οποίες καθίσταται γνωστό ποιος είναι ο εισαγωγέας της συσκευής 
και ποιος κτηνίατρος την εμφύτευσε στο ζώο. Τα εν λόγω μέτρα αποσκοπούν στην εξάλειψη 
των περιπτώσεων όπου ο ιδιοκτήτης αδέσποτου σκύλου που φέρει σήμανση, δεν μπορεί να 
εντοπιστεί καθώς δεν είχαν γνωστοποιηθεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ο μοναδικός αριθμός 
της μικροπλακέτας και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου, για την προβλεπόμενη 
επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Σκύλων. 

 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 



Ε.Ε. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 265/2018 
Απ. 5112, 21.9.2018    

Απιθμόρ 265 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΚΤΛΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΚΑΗ ΣΟΤ 2005 
(ΝΟΜΟ 184(Η) ΣΟΤ 2002 ΚΑΗ ΝΟΜΟ 137(Η) ΣΟΤ 2005) 

__________________ 

Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 

       O Γηεπζπληήο Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 9 ησλ πεξί 
θχισλ Νφκσλ, 184(Η) ηνπ 2002 θαη 137(Η) ηνπ 2005, γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα: 

1. Σξφπνο θαη κέζνδνο ζήκαλζεο ησλ ζθχισλ. 

 (α) Ζ ζήκαλζε ησλ ζθχισλ γίλεηαη κε ηελ ππνδφξηα εκθχηεπζε ζην ζψκα ηνπ δψνπ, ζην δεχηεξν εκηκφξην 
ηνπ ηξαρήινπ κεηαμχ ησλ δχν σκνπιαηψλ, απνθξηηή πνκπνδέθηε / κηθξνπιαθέηηαο (παζεηηθήο 
ζπζθεπήο αλαγλψξηζεο κέζσ ξαδηνζπρλφηεηαο κφλν γηα αλάγλσζε). 

 (β) Ο απνθξηηήο πνκπνδέθηεο πξέπεη:  

  (i) Να πιεξνί ηηο πξφλνηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ISO 11784 θαη λα εθαξκφδεη ηελ 
ηερλνινγία HDX ή FDX-B. 

  (ii) Να κπνξεί λα αλαγλσζηεί απφ ζπζθεπή αλάγλσζεο ζπκβαηή κε ηνπ πξφηππν ISO 11785. 

  (iii) Να θέξεη κνλαδηθφ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 15 ςεθίσλ ηνπ νπνίνπ ηα πξψηα ηξία ςεθία λα 
αληηζηνηρνχλ ζηνλ θσδηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ππφινηπα δψδεθα ςεθία λα είλαη κνλαδηθά γηα 
θάζε πνκπνδέθηε. 

  (iv) Να είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ Απνδφζεσλ ησλ Εψσλ (ICAR). 

2. Τπνρξεψζεηο πξνζψπσλ πνπ εκπνξεχνληαη, εηζάγνπλ, δηαθηλνχλ, πξνκεζεχνπλ (δηαρεηξίδνληαη) απνθξηηέο 
πνκπνδέθηεο. 

 Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εηζάγεη απφ ηξίηε ρψξα ή/θαη δηαθηλεί απφ θξάηνο κέινο ή/θαη 
πξνκεζεχεη ή/θαη εκπνξεχεηαη απνθξηηέο πνκπνδέθηεο, ππνρξενχηαη: 

 (α) Να ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ππνβάιινληαο ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηεο 
Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ησλ Απνδφζεσλ ησλ Εψσλ γηα ηνπο απνθξηηέο πνκπνδέθηεο πνπ ζα 
δηαρεηξίδεηαη.  

  Ννείηαη πσο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ κνληέινπ ηνπ απνθξηηή πνκπνδέθηε, ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο γηα έγθξηζε. 

 (β) Να ηεξεί κεηξψν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην νπνίν λα είλαη θαηαρσξεκέλνη φινη νη αξηζκεηηθνί θσδηθνί 
ησλ απνθξηηψλ πνκπνδεθηψλ πνπ έρεη παξαιάβεη κε ζθνπφ ηε δηάζεζε ηνπο πξνο ρξήζε ζηελ 
επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

  Σν κεηξψν απηφ πξέπεη λα ηεξείηαη γηα δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ έηε, λα δηαηεξείηαη επηθαηξνπνηεκέλν θαη 
λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ φπνηε δεηεζεί.  

 (γ) Να γλσζηνπνηεί ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην πφηε θαη πνηνχο αξηζκεηηθνχο 
θσδηθνχο ησλ απνθξηηψλ πνκπνδεθηψλ ρνξεγεί / δηαζέηεη / πξνκεζεχεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

 (δ) Να θαηαρσξεί ζηελ εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (β) θαη (γ), 
φηαλ ε δηαδηθαζία απηή ηεζεί ζε εθαξκνγή.  

3. Δθαξκνγή ηεο ζήκαλζεο ησλ ζθχισλ. 

 (α) Ζ ζήκαλζε ησλ ζθχισλ δηελεξγείηαη απφ εγγεγξακκέλνπο θηεληάηξνπο. 

 (β) Ζ επηηπρήο δηελέξγεηα ηεο ζήκαλζεο, επηβεβαηψλεηαη κε ηελ αλάγλσζε ηνπ αξηζκεηηθνχ θσδηθνχ ηνπ 
απνθξηηή πνκπνδέθηε κέζσ ηεο θαηάιιειεο ζπζθεπήο αλάγλσζεο. 

 (γ) 

 

Μεηά απφ θάζε ζήκαλζε δηελεξγείηαη, ε εγγξαθή ζην κεηξψν εγγξαθήο ζθχισλ ησλ Κηεληαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 4. 

 (δ) Γηα θάζε ζήκαλζε πνπ δηελεξγείηαη, εθδίδεηαη Βηβιηάξην Τγείαο ή Δπξσπατθφ Γηαβαηήξην Εψνπ 
πληξνθηάο ζην νπνίν θαηαρσξείηαη δεφλησο ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε. Δάλ ππάξρεη ήδε Βηβιηάξην 
Τγείαο ή Δπξσπατθφ Γηαβαηήξην Εψνπ πληξνθηάο, απηφ επηθαηξνπνηείηαη δεφλησο. 

 (ε) Σα πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ηε ζήκαλζε πξνκεζεχνληαη ην Βηβιηάξην Τγείαο θαη ην Δπξσπατθφ 
Γηαβαηήξην Εψνπ πληξνθηάο, απφ ηνλ Παγθχπξην Κηεληαηξηθφ χιινγν. 

 (ζη) Σα ηέιε ζήκαλζεο ησλ ζθχισλ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

4. Δγγξαθή ζθχισλ ζην κεηξψν εγγξαθήο ζθχισλ ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 Ζ εγγξαθή ησλ ζθχισλ ζην κεηξψν γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, απεπζείαο απφ ηνλ θηελίαηξν 
πνπ δηελεξγεί ηε ζήκαλζε ηνπ ζθχινπ, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:  
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 (α) Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο θσδηθνχο αηνκηθήο πξφζβαζεο πνπ ηνπ έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηηο 
Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπ, ν θηελίαηξνο απνθηά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 
πξφζβαζε ζην χζηεκα Εψσλ πληξνθηάο ηνπ ρεδίνπ Αλαγλψξηζεο θαη Καηαγξαθήο Εψσλ ησλ 
Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 (β) Μεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ, ν θηελίαηξνο 
θαηαρσξεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζθχινπ θαη ηνπ 
ηδηνθηήηε ηνπ. 

 (γ) Ο θηελίαηξνο εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, ην νπνίν δίδεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζθχινπ, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο ην ζθξαγίζεη θαη ην ππνγξάςεη. 

5. Καηάξγεζε εληχπνπ ζήκαλζεο ζθχινπ. 

 Ζ ρξήζε ηνπ εληχπνπ ζήκαλζεο ζθχινπ γηα εγγξαθή ζην κεηξψν εγγξαθήο ζθχισλ ησλ Κηεληαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ, θαηαξγείηαη. 

6. Σέιε εγγξαθήο ζην κεηξψν εγγξαθήο ζθχισλ. 

 Γελ θαηαβάιινληαη νπνηαδήπνηε ηέιε γηα ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν εγγξαθήο ζθχισλ ησλ Κηεληαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο. 

7. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

 (α) 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο δελ επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε 
εηζαγσγή απφ ηξίηε ρψξα ή/θαη δηαθίλεζε απφ θξάηνο κέινο, απνθξηηψλ πνκπνδεθηψλ πνπ δελ είλαη 
ζπκκνξθνχκελνη κε ην ζεκείν 1(β). 

(β) Ζ πξνκήζεηα, δηάζεζε θαη εκθχηεπζε ησλ απνθξηηψλ πνκπνδεθηψλ, πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο ζα ππάξρνπλ σο απφζεκα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
επηηξέπεηαη λα γίλεη κφλν θαηφπηλ άδεηαο ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη λννπκέλνπ πσο νη 
ζπγθεθξηκέλνη αξηζκεηηθνί θσδηθνί ησλ απνθξηηψλ πνκπνδεθηψλ ηνπ απνζέκαηνο ζα έρνπλ 
γλσζηνπνηεζεί ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο. 

 (γ) Όηαλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 
2(δ), ζα ηεξκαηηζηεί ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 2(β) θαη (γ). 

Ζ παξνχζα Γλσζηνπνίεζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο θαη θαηαξγεί ηε κε αξηζκφ 158 
Γλσζηνπνίεζε  πνπ  έρεη δεκνζηεπηεί  ζηε κε   Αξ.  4349   έθδνζε   ηεο   Δπίζεκεο   Δθεκεξίδαο   ηεο  Γεκνθξαηίαο 
[Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)] ηεο 10

εο
 Απξηιίνπ 2009.  

 
ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ Υ. ΠΗΠΖ, 

Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ  
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 
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