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Σίηλος: ήκαλζε, θαηαγξαθή δεζπνδνκέλσλ ζθχισλ θαη ινηπέο Γηαηάμεηο.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ- ΓΔΩΡΓΙΑ Έρνληαο ππφςε:
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 7 ηνπ Ν.3170/2003 «δψα
ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α
191).
β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 «Κπβέξλεζε
θαη θπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α', 137),φπσο ην άξζξν απηφ
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 «γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ εκπφξσλ,
βηνηερλψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α',
154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2α ηνπ Ν.2469/1997
«πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α', 38).
γ) Σελ 399580/30.10.2001 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη
ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο
Τθππνπξγνχο Γεσξγίαο Δπάγγειν Αξγχξε θαη Φψηε
Υαηδεκηράιε» (Β' 1479).
δ) Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,
Προοίμιο: απνθαζίδνπκε:

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο: 1
Ημ/νία: 26.11.2003
Σίηλος Άρθροσ: ήκαλζε θαη θαηαγξαθή
Κείμενο Άρθροσ
1. Οη λένη ηδηνθηήηεο ζθχισλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη ειηθίαο ππνρξενχληαη λα
ζεκαίλνπλ ην ζθχιν ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3170/2003.
2. Οη ήδε θαηέρνληεο ζθχιν νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ππνρξενχληαη ζε δηάζηεκα 6
κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο λα ζεκάλνπλ ην δψν
ηνπο.

3. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ
ζηνηρείσλ ησλ ζθχισλ πνπ έρνπλ ζεκαλζεί νξίδεηαη ν Παλειιήληνο Κηεληαηξηθφο
χιινγνο.
4. Ο ηξφπνο ζήκαλζεο ησλ δψσλ είλαη ε κέζνδνο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο
(microchip) πνπ βαζίδεηαη ζε πξνδηαγξαθέο ISO 11784, 11785, φπσο θαζνξίδεηαη
απφ ηνλ Καλνληζκφ 998/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 26εο Μαΐνπ 2003 «γηα ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο κε
εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Οδεγίαο 92/65/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ».
5. Κάζε microchip θέξεη έλα κνλαδηθφ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζην δψν πνπ
ζεκαίλεηαη, απνηειείηαη έσο θαη 16 ζηνηρεία θαη αληηζηνηρεί ζηα ζηνηρεία πνπ
αλαγξάθνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ Ηιεθηξνληθήο Σαπηνπνίεζεο.
6.
α) Καηά ηε ζήκαλζε ηνπ ζθχινπ ν θηελίαηξνο ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο
ηαπηνπνίεζεο κε ηνλ αξηζκφ ζήκαλζεο ηνπ ζθχινπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα
ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε θαη ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν
(Παξάξηεκα Ι). Έλα αληίγξαθν παξαδίδεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε, έλα δηαηεξεί ζηα αξρεία
ηνπ ν θηελίαηξνο θαη έλα απνζηέιιεηαη κε επζχλε ηνπ θηεληάηξνπ ζηελ ειεθηξνληθή
βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ν Παλειιήληνο Κηεληαηξηθφο χιινγνο. Σαπηφρξνλα
ελεκεξψλεηαη ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο -δηαβαηήξην ηνπ δψνπ. Ο αξηζκφο
ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ησλ δψσλ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ
εθδίδεηαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε θηεληαηξηθήο πξάμεο.
β) ηελ ειεθηξνληθή απηή βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πξφζβαζε ζηε
Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη Δθαξκνγψλ (ΚΑΦΔ), ζηηο
Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο θαη ζηηο
Τπεξεζίεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
γ) Ο ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ζθχινπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ηνλ θηελίαηξν πνπ δηελήξγεζε ηε ζήκαλζε θαη ηελ θαηαγξαθή ή άιινλ ηεο
πξνηίκεζεο ηνπ, γηα θάζε κεηαβνιή πνπ αθνξά ζην ζθχιν ηνπ θαη έρεη ζρέζε κε ην
ζάλαην ηνπ δψνπ, ηελ απψιεηα ηνπ, ηελ αιιαγή θπξηφηεηαο ή αιιαγή ηφπνπ
δηαβίσζεο ηνπ δψνπ. Οη πξναλαθεξφκελνη θηελίαηξνη ππνρξενχληαη άκεζα λα
ελεκεξψλνπλ ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ν Παλειιήληνο
Κηεληαηξηθφο χιινγνο, γηα ηηο παξαπάλσ αιιαγέο, εληφο 20 εκεξψλ.
δ) θχινη ειηθίαο άλσ ησλ 16 εηψλ δηαγξάθνληαη απφ ηελ ειεθηξνληθή βάζε
δεδνκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδνπνίεζε ή κε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ.
7. Η ζήκαλζε θαη ε θαηαγξαθή θάζε δψνπ ζηα αξρεία ηνπ αξκφδηνπ θνξέα (Π.Κ..)
ελέρεη ηελ απνδνρή θαηνρήο ηνπ δψνπ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηνθηήηε θαη απνηειεί
δήισζε θαηνρήο ηνπ δψνπ.

Άρθρο: 2
Ημ/νία: 26.11.2003

Σίηλος Σχπνο, πεξηερφκελν, ρνξήγεζε θαη ζεψξεζε αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ
Άρθροσ: πγείαο - δηαβαηεξίνπ ζθχινπ θαη γάηαο
Κείμενο Άρθροσ
α) Σν βηβιηάξην πγείαο - δηαβαηήξην ηνπ δψνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ
Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. θαη ρνξεγείηαη απφ ηνπο θηεληάηξνπο πνπ αζθνχλ
λφκηκα ην θηεληαηξηθφ επάγγεικα ζηε ρψξα. ε πεξίπησζε εκηαζηηθψλ θαη
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά νη
πξναλαθεξφκελνη θηελίαηξνη, απηφ ρνξεγείηαη απφ ηα Αγξνηηθά Κηεληαηξεία ή ηα
Κηεληαηξηθά Κέληξα ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο. Σα παξαπάλσ
πξφζσπα είλαη αξκφδηα γηα ηε ζεψξεζε ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ δψνπ.
β) Θεσξεκέλν αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο - δηαβαηήξην είλαη εθείλν ην νπνίν θέξεη ηελ
ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο θηεληάηξνπ κέινπο ηνπ Παλειιήληνπ
Κηεληαηξηθνχ πιιφγνπ γηα θάζε δηελεξγνχκελε θηεληαηξηθή πξάμε θαη είλαη
ζεσξεκέλν απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ηνπ Παλειιήληνπ Κηεληαηξηθνχ
πιιφγνπ. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

