ΝΟΜΟΣ 3170 ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003
Άρθρο 1.
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του,
για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι που χρησιµοποιούνται για το κυνήγι (κυνηγετικοί"), τη
φύλαξη ποιµνίων (ποιµενικοί) και χώρων, την προστασία ατόµων µε ειδικές ανάγκες, οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και οι
σκύλοι που χρησιµοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας.
β) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας
του ιδιοκτήτη του ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άµεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή συνοδού. ∆εν θεωρούνται
αδέσποτα ζώα οι ποιµενικοί και κυνηγετικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του
ποιµνίου, του κυνηγιού, της έρευνας και της διάσωσης.
γ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συµπεριφορά προς τον
άνθρωπο και τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον
άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.
δ) Σοβαρό νόσηµα είναι κάθε νόσηµα άµεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία τόσο του ανθρώπου όσο και των ζώων, του ίδιου ή
και άλλου είδους.
ε) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, στην οποία συντηρούνται, σε σηµαντικό αριθµό, αδέσποτοι ή
ανεπιθύµητοι σκύλοι ή άλλα είδη ζώων συντροφιάς.
Άρθρο 2.
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων
1. Ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται:
α) να δηλώνει το σκύλο του στο φορέα που είναι αρµόδιος για την τήρηση των σχετικών αρχείων και να µεριµνά για τη σήµανση και
την καταγραφή του σκύλου του µέσα σε προθεσµία οκτώ εβδοµάδων από τη γέννηση του,
β) να µεριµνά για την ευζωία και την ετήσια, τουλάχιστον, κτηνιατρική εξέταση του σκύλου του,
γ) να εφοδιάζεται µε βιβλιάριο υγείας του σκύλου του,
δ) να µην εγκαταλείπει αυτόν,
ε) να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του σκύλου του.
2. Η σήµανση, η καταγραφή των σκύλων, καθώς και η κατάρτιση του σχετικού µητρώου, γίνονται από κτηνιάτρους που ασκούν
νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, σε καταφύγια αδέσποτων ζώων, καθώς και σε κτηνιατρεία ή
σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους που διατηρούνται από τους δήµους, τις κοινότητες ή τα ζωοφιλικά σωµατεία. Σε ηµιαστικές και
αγροτικές περιοχές, όπου δεν δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά ιδιώτες κτηνίατροι, η σήµανση και η καταγραφή των σκύλων
µπορεί να γίνει και σε αγροτικά κτηνιατρεία των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Η δήλωση, σήµανση και καταγραφή είναι προαιρετική
για τους σκύλους που εκτρέφονται για τη φύλαξη ποιµνίων. Η δαπάνη της σήµανσης και της καταγραφής του σκύλου βαρύνει τον
ιδιοκτήτη του.
3. ∆εν επιτρέπεται ο περίπατος σκύλων χωρίς συνοδό. Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην
εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστους
χώρους. Για την αποφυγή ατυχηµάτων ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει
το σκύλο του δεµένο και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν για τους ποιµενικούς και
κυνηγετικούς σκύλους, καθώς και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιµνίου, του κυνηγιού,
της έρευνας και της διάσωσης. Ο ιδιοκτήτης του κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού έχει την υποχρέωση να φέρει
µαζί του το βιβλιάριο υγείας του σκύλου του. Εντός των ελεγχοµένων κυνηγετικών περιοχών επιτρέπεται να καθορίζονται
περιορισµένοι χώροι εκγύµνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, µε όρους και
προϋποθέσεις που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
4. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιµοποίηση σκύλων για κυνοµαχίες. Επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και η
χρησιµοποίηση σκύλων για παραγωγή γούνας, δέρµατος, κρέατος, ή για την παρασκευή φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών.
5. Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται για βλάβη ή ζηµιά που προκαλείται από το σκύλο σε ανθρώπους ή ζώα, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 924 του Αστικού Κώδικα.
6. Οι κάτοχοι θηλυκών σκύλων οφείλουν να µην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την αναπαραγωγή ζώων καινά µεριµνούν για τη
στείρωση τους, εφόσον δεν επιθυµούν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν µπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζονται η διαδικασία
υποβολής της δήλωσης κατοχής σκύλων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος σήµανσης και καταγραφής αυτών και
ενηµέρωσης από τους κτηνιάτρους της παραγράφου 2 του φορέα που είναι αρµόδιος για την καταχώριση σε ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων των στοιχείων των σκύλων που έχουν σηµανθεί και των ιδιοκτητών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο φορέας
που είναι αρµόδιος για την τήρηση των µητρώων αυτών, ο τύπος και το περιεχόµενο του βιβλιαρίου υγείας, η διαδικασία και οι
φορείς που είναι αρµόδιοι για τη χορήγηση και θεώρηση του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 3.
Εκτροφή - Αναπαραγωγή και εµπορία σκύλων
1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτρέφει, αναπαράγει για εµπορικούς σκοπούς ή πωλεί σκύλους, οφείλει να εφοδιάζεται µε
άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία έχει την κατοικία ή την
έδρα του, να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συµµορφώνεται µε τους όρους που προβλέπονται στο Π.∆. 184/1996
(ΦΕΚ 137 Α). Ιδιαίτερα για τη χορήγηση άδειας εκτροφής και αναπαραγωγής σκύλων, πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις του Ν.
604/1977 (ΦΕΚ 163 Α) και του Π.∆. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α). Η άδεια αυτή απαιτείται όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί
σκύλοι αναπαραγωγής ή σηµειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος, σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής. Για τη χορήγηση
της άδειας πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να διαµένουν οι σκύλοι σε χώρους κατάλληλους, όσον αφορά τα υλικά κατασκευής τους, τις διαστάσεις τους, ανάλογα µε τον

αριθµό των σκύλων που φιλοξενούνται, τη θερµοκρασία, το φωτισµό, τον αερισµό και την καθαριότητα τους καινά υπάρχουν χώροι
για την εξάσκηση τους,
β) να χορηγείται στους σκύλους κατάλληλη και επαρκής ποσότητα τροφής, νερού, στρωµνής και να παρέχεται δυνατότητα άσκησης,
γ) να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για τον έλεγχο και την παρεµπόδιση της εξάπλωσης των ασθενειών µεταξύ των σκύλων,
δ) να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των σκύλων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων φυσικών κινδύνων,
ε) να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή µεταφορά των σκύλων από και προς την εγκατάσταση εκτροφής, στ) να µην
γονιµοποιούνται οι θηλυκοί σκύλοι που χρησιµοποιούνται για αναπαραγωγή πριν από το πρώτο και µετά το ένατο έτος της ηλικίας
τους,
ζ) να µην γονιµοποιούνται οι θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την
παρέλευση εννέα µηνών µετά τον τελευταίο τοκετό,
η) να τηρούνται βιβλιάρια υγείας των σκύλων, στα οποία θα καταγράφονται οι εµβολιασµοί τους και οι κτηνιατρικές εξετάσεις και
πράξεις στις οποίες υποβάλλονται και
θ) να τηρούνται στις εγκαταστάσεις εκτροφής µητρώα για κάθε θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής και να είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή
για έλεγχο από την αρµόδια αρχή.
2. ∆εν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή σκύλοι που τα ανατοµικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά
της συµπεριφοράς τους µπορεί να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού σκύλου και των
απογόνων του.
3. ∆εν επιτρέπεται η πώληση σκύλων µε ηλικία µικρότερη των επτά εβδοµάδων. Οι προς πώληση σκύλοι φέρουν υποχρεωτικά
σήµανση και είναι καταγραµµένοι.
4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι της έκδοσης άδειας καταστήµατος πώλησης σκύλων και άλλων ζώων
συντροφιάς, οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι φιλοξενίας των ζώων, καθώς και ο εξοπλισµός των χώρων αυτών, ανά είδος
ζώου.
Άρθρο 4.
∆ιοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων µε σκύλους
1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διοργανώνει εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις µε σκύλους οφείλει να εφοδιάζεται µε σχετική άδεια,
η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής της αρµόδιας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.
2. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι σκύλοι πρέπει να βρίσκονται υπό την άµεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη ή του συνοδού τους, ο
οποίος οφείλει να µην τους προξενεί φόβο, αγωνία ή πόνο. Σκύλοι που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συµπεριφορά προς τα
άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίµωτρο ή αποµακρύνονται από την εκδήλωση.
3. Οι σκύλοι που συµµετέχουν σε εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις πρέπει να έχουν δηλωθεί, σηµανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί
τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας του σκύλου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εµβολιασµένοι και ότι έχουν υποβληθεί σε
πρόσφατο αποπαρασιτισµό.
Άρθρο 5.
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών γατών και άλλων ζώων συντροφιάς
1. Κάθε ιδιοκτήτης γάτας έχει τις υποχρεώσεις των διατάξεων των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 6
του άρθρου 2.
2. Απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιµοποίηση γατών για την παραγωγή γούνας, δέρµατος, κρέατος ή για την παρασκευή
φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών.
3. Για τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται µε γάτες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 εκτός από αυτές
που αφορούν στη δήλωση, σήµανση και στην καταγραφή του άρθρου 4.
4. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιµοποίηση άλλων ζώων συντροφιάς σε κάθε είδους µονοµαχίες.
Άρθρο 6.
∆ιατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες
Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία µόνο ενός σκύλου και µιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειµένου για
πολυκατοικίες (αποτελούµενες από δύο διαµερίσµατα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και µιας γάτας ή δύο
σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαµέρισµα ακόµα και εκεί που ο κανονισµός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων
ζώων, µε την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαµέρισµα όπου διαµένει ο ιδιοκτήτης και δεν παραµένουν µόνιµα
στις βεράντες του διαµερίσµατος. Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας
(πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους χώρους κ.λπ.). Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των
µονοκατοικιών, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ240 Α) και οι αστυνοµικές
διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
Άρθρο 7.
Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων
1. Αρµόδιοι για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων είναι οι δήµοι και οι κοινότητες. Η περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων
µπορεί να πραγµατοποιείται και από ζωοφιλικά σωµατεία, εφόσον διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή, σε συνεργασία µε τον
αρµόδιο δήµο ή κοινότητα. Οι δήµοι και οι κοινότητες συγκροτούν τα συνεργεία περισυλλογής από άτοµα τα οποία διαθέτουν την
κατάλληλη εκπαίδευση και εµπειρία σε θέµατα που αφορούν στην αιχµαλωσία των ζώων και κατέχουν τις τεχνικές χειρισµού τους.
Κατά την αιχµαλωσία και την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων απαγορεύεται η κακοµεταχείριση τους.
2. Τα συνεργεία περισυλλογής καθοδηγούνται στο έργο τους και ελέγχονται από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από τη ∆ιεύθυνση
Κτηνιατρικής της αρµόδιας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.
3.α. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται, οδηγούνται στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που ιδρύονται και λειτουργούν από
τους δήµους, τις κοινότητες και τα ζωοφιλικά σωµατεία σε ιδιόκτητους ή µη χώρους. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µε το Ν. 604/1977 και το Π.∆. 463/1978. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι για την εναρµόνιση των καταφυγίων που ήδη λειτουργούν µε τους όρους του νόµου αυτού.
4. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται οδηγούνται σε καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική

εξέταση και παραµένουν µέχρι να αναλάβει κάποιος ενδιαφερόµενος τη φιλοξενία τους. Σκύλοι που περισυλλέγονται και
διαπιστώνεται από τη σήµανση τους ότι έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει την απώλεια τους, επιστρέφονται σε αυτόν. ∆εν
επιτρέπεται η υιοθεσία των σκύλων από άτοµα ηλικίας µικρότερης των δεκαέξι ετών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των προσώπων
που ασκούν τη γονική µέριµνα. Σκύλοι που δίνονται σε ιδιώτες για φιλοξενία, πρέπει προηγουµένως να σηµανθούν, να καταγραφούν
και να υποβληθούν σε αποπαρασιτισµό, εµβολιασµό και στείρωση. Οι σκύλοι που παραµένουν στο καταφύγιο, εφόσον σύµφωνα µε
γνωµάτευση του κτηνίατρου του καταφυγίου κρίνονται υγιείς, επιτρέπεται να επαναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, µε απόφαση
της αρµόδιας δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής, εντός των διοικητικών τους ορίων και κατά προτίµηση στην περιοχή από όπου
περισυνελέγησαν, αφού προηγουµένως σηµανθούν, καταγραφούν και υποβληθούν σε αποπαρασιτισµό, εµβολιασµό και στείρωση.
Την ευθύνη για την επίβλεψη, τη φροντίδα και την ευζωία τους έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3α. Για την
επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων λαµβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσµού τους στην περιοχή
όπου επαναφέρονται.
Η επαναφορά δεν επιτρέπεται σε περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας και
αεροδρόµια.
5. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται µετά από κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνοι σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην περίπτωση γ του άρθρου 1, ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, υποβάλλονται σε ευθανασία. Σκύλοι ανίκανοι να
αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον µετά από κτηνιατρική εξέταση διαπιστώνεται ότι η διατήρηση τους στη ζωή
είναι αντίθετη µε την ευζωία τους, υποβάλλονται σε ευθανασία. Σκύλοι που διαπιστώνεται από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι
τραυµατισµένοι ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή µέσα στα καταφύγια, µε την
ευθύνη της διοίκησης τους.
6. Στο άρθρο 46 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α) προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:
«7. Με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων
περίθαλψης και διαµονής κάθε είδους αδέσποτων ζώων. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις
περιπτώσεις β και γ του άρθρου 2 του Π.∆. 190/1981 (ΦΕΚ 54 Α) και εξετάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 7
αυτού.»
7. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο, τη διαδικασία και το όργανο που είναι αρµόδιο
για τη σήµανση και την καταγραφή των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται, τη δηµιουργία δικτύου ενηµέρωσης των πολιτών
για τα ζώα που διατίθενται προς φιλοξενία, την παράδοση τους στο νέο ιδιοκτήτη, τη δήλωση απώλειας, τη φιλοξενία και την
επιστροφή των σκύλων που φέρουν σήµανση στον ιδιοκτήτη τους, την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων,
την παράδοση των σκύλων σε καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ιδιοκτήτες που δεν επιθυµούν τη διατήρηση τους,
τις επιτρεπόµενες µεθόδους ευθανασίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Γεωργίας παρέχεται οικονοµική ενίσχυση στους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 3α για την ίδρυση και λειτουργία των
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο φορέας που επιχορηγείται, ο σκοπός, το ύψος, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 8.
Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων σκύλων σε απορρίµµατα
Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων ή άλλων καταστηµάτων διάθεσης τροφίµων, νοσοκοµείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων
και γενικώς χώρων και εγκαταστάσεων µαζικής εστίασης έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή
της πρόσβασης των αδέσποτων σκύλων στα απορρίµµατα των εγκαταστάσεων τους.
Άρθρο 9.
Εκπαίδευση, επιµόρφωση, προαγωγή ζωοφιλίας
1. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας µεριµνούν για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση µε άλλους φορείς
επιµορφωτικών σεµιναρίων και την προβολή στα µέσα µαζικής επικοινωνίας προγραµµάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των
ατόµων που είναι κάτοχοι ζώων συντροφιάς, και των ατόµων που ασχολούνται µε την εκτροφή, εκπαίδευση, εµπόριο και φύλαξη των
ζώων συντροφιάς, καθώς και για την ενηµέρωση των προσώπων αυτών σχετικά µε το περιεχόµενο των διατάξεων που αφορούν
στην προστασία των ζώων συντροφιάς.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας µπορεί να χρηµατοδοτούνται δραστηριότητες που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρηµατοδότηση αυτή.
Άρθρο 10.
Αποκοµιδή πτωµάτων ζώων
Οι υπηρεσίες, που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις είναι αρµόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και
αστικού δικτύου έχουν την υποχρέωση να αποµακρύνουν από τις οδούς τα πτώµατα των νεκρών ζώων και να µεριµνούν για την
αποτέφρωση ή την υγειονοµική ταφή τους, σύµφωνα µε τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
Άρθρο 11.
Κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης και καταπολέµησης ζωονόσων
1. Η πρόληψη και αντιµετώπιση των νοσηµάτων που µεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου
είδους γίνεται µέσω ειδικών προγραµµάτων που καταρτίζονται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Γεωργίας και εφαρµόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Αν εκδηλωθεί κρούσµα
λύσσας σε ζώο, η Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής µπορεί να λαµβάνει και πρόσθετα µέτρα είτε σε συγκεκριµένη περιοχή της χώρας
είτε σε όλη την επικράτεια, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόµων 1197/ 1981 και 2017/1992 (ΦΕΚ 31 Α).
2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονοµικοί όροι που αφορούν στην αποτροπή του κινδύνου
εισβολής στη Χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νοσηµάτων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 12.
Ποινικές κυρώσεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 5 τιµωρούνται µε
φυλάκιση µέχρι δώδεκα µήνες και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες µέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες και χρηµατική ποινή από τετρακόσια
µέχρι δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ.
3. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78 Α), καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων
των άρθρων 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε µε το Ν. 2017/1992,
τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1197/1981, όπως αντικαθίσταται µε την
παράγραφο 5του άρθρου αυτού.
4. Με εντολή του αρµόδιου εισαγγελέα, µπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά το ζώο από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 και να παραδοθεί σε ζωοφιλικό σωµατείο ή σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
5. Το άρθρο 8 του Ν. 1197/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8 1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2,3 και 4 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή µε
χρηµατική ποινή από τριακόσια µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 παράγραφοι 2 και 3 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι πέντε µήνες ή µε
χρηµατική ποινή από τριακόσια µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.
3. Οι ποινές της παραγράφου 2 επιβάλλονται και για παραβάσεις κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 586/1977 (ΦΕΚ
140 Α).»
6. Η κλοπή κυνηγετικού σκύλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ.
Άρθρο 13.
∆ιοικητικές κυρώσεις 1. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 2, των άρθρων 3, 4 και 5
επιβάλλεται και πρόστιµο τριακοσίων έως χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Για τον καθορισµό του ύψους του επιβαλλόµενου προστίµου
λαµβάνονται υπόψη η πρόθεση ή µη του παραβάτη, η σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης και η υποτροπή. Στην καθ
υποτροπή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 5 επιτρέπεται η αναστολή της άδειας
από έξι µήνες µέχρι τρία έτη ή οριστική αφαίρεση της.
2. α) Το πρόστιµο που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο για τους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1
περιπτώσεις α, δ και ε, 3 και 6 του άρθρου 2, επιβάλλεται µε απόφαση του αρµόδιου κατά τόπο δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου,
µε βάση την έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου αυτού. β) Το πρόστιµο που
προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο για τους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 περιπτώσεις β και γ και 4
του άρθρου 2, καθώς και των άρθρων 3, 4 και 5, επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Κτηνιατρικής της κατά τόπο αρµόδιας
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, µε βάση την έκθεση βεβαίωσης της παράβασης που συντάσσεται από το όργανο που διενεργεί την
επιθεώρηση κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου αυτού.
γ) Ενώπιον του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ή του ∆ιευθυντή Κτηνιατρικής µπορεί να εκθέσει τις απόψεις του ο παραβάτης, ο
οποίος καλείται για το λόγο αυτόν πριν από τέσσερις τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες. Η απόφαση επιβολής προστίµου επιδίδεται στο
πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβάλλεται το πρόστιµο. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου επιτρέπεται η άσκηση
προσφυγής ουσίας.
3. Τα πρόστιµα εισπράττονται από το δήµο ή την κοινότητα, περιέρχονται σε ειδικό λογαριασµό τους και διατίθενται για την
αντιµετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρµογή του νόµου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία
είσπραξης των προστίµων, η αναπροσαρµογή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 14.
Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις διατάξεων
1. Στο άρθρο 4 του Ν. 604/1977 (ΦΕΚ 163 Α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1 Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται κατ αποκλειστικότητα από κτηνιάτρους.»
2. Στο άρθρο 6 του Ν. 604/1977 προστίθενται τα ακόλουθα:
α) στην παράγραφο 1 αυτού µετά τις λέξεις «∆ια την λειτουργίαν» προστίθενται οι λέξεις: «κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων,»,
β) στην ίδια παράγραφο µετά το «Εφόσον» προστίθεται νέα περίπτωση α µε υποπεριπτώσεις αα, ββ και νγ.
«α) Προκειµένου περί κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων:
αα) Υποδεικνύεται µε την αίτηση κτηνίατρος ως επιστηµονικός υπεύθυνος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10.
ββ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα µε κάτοψη των εγκαταστάσεων και απαιτούµενων χώρων σε κλίµακα 1:100.
γγ) Έκθεση περιγραφική του εξοπλισµού».
γ) Η περίπτωση α γίνεται β και η περίπτωση β γίνεται γ.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 604/1977 µετά τις λέξεις «Την επιστηµονική ευθύνη» προστίθενται οι λέξεις
«κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων,».
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 604/1977 µετά τις λέξεις «την επιστηµονική ευθύνη» προστίθενται οι λέξεις
«κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων,».
5. Στο άρθρο 3 του Π.∆. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Οι περιπτώσεις στ και η της παραγράφου 1 αντικαθίστανται ως εξής:
«στ) Ατοµική αίθουσα διαµονής φιλοξενούµενων σκύλων
η) Ατοµικό προαύλιο άσκησης σκύλων».
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και ε της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια
τουλάχιστον εξήντα τετραγωνικών µέτρων και οι χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ και ζ της ίδιας παραγράφου να έχουν
επιφάνεια ανάλογη µε τον αριθµό των ζώων που φιλοξενούνται, έχοντας υπόψη ότι για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος
φιλοξενίας και άσκησης µε ελάχιστες διαστάσεις µήκους δύο µέτρων, πλάτους δύο µέτρων και ύψους δύο µέτρων. Οι χώροι αυτοί
πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από τις δυσµενείς

καιρικές συνθήκες.»
6. Τα κτηνιατρεία µικρών ή µεγάλων ζώων που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού υποχρεούνται µέσα σε έξι µήνες
από την ισχύ του να προσαρµοστούν µε τις διατάξεις του.
Άρθρο 15.
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται:
α) οι διατάξεις του Ν. 829/1978 (ΦΕΚ203 Α), όπως αντικαταστάθηκαν µε την περίπτωση α της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3
του άρθρου 32 του Ν. 1845/ 1989 (ΦΕΚ 102 Α), εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1,2 περιπτώσεις β, γ και δ, 4 και 5
ως ισχύουν, το Π.∆. 400/1983 (ΦΕΚ 151 Α), όπως αντικαταστάθηκε µε το Π.∆. 289/1992 (ΦΕΚ 148 Α), εκτός από τις παραγράφους
4 και 5 του άρθρου 9, καθώς και κάθε άλλη κανονιστική πράξη που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 829/1978,
β) το άρθρο τρίτο του Ν. 1444/1984,
γ) το άρθρο τρίτο του Ν. 2017/1992,
δ) τα άρθρα 255 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 και 287 παράγραφοι 3α, 3β, 6, 10α και 12 του Ν.∆. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α) και
ε) κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει θέµατα του νόµου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του.
· Άρθρο 16.
Οργανωτικά θέµατα Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
1. Όπου στις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α), όπως ισχύει, αναφέρονται οι όροι «Περιφερειακό Ερευνητικό Τµήµα» και
«Προϊστάµενος Περιφερειακού Ερευνητικού Τµήµατος» αντικαθίστανται αντίστοιχα µε τους όρους «Ινστιτούτο» και «∆ιευθυντής
Ινστιτούτου».
2. Στο τέλος της περίπτωσης θ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1845/1989, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ223 Α), απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση «καθώς και σε άλλα
στελέχη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.».
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 10 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Συγκροτεί ίσο αριθµό µε τον αριθµό των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας εκλεκτορικά σώµατα που αποφασίζουν
οριστικά για την πρόσληψη και προαγωγή των ερευνητών.»
4. Το άρθρο 11 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του Ν. 2945/ 2001, αντικαθίσταται
ως εξής:
Άρθρο 11
∆ιάρθρωση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
1. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. αποτελείται από Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακά Ιδρύµατα Αγροτικής Έρευνας (Π.Ι.ΑΓ.Ε.).
2. Τα Π.Ι.ΑΓ.Ε. διαρθρώνονται σε ∆ιοικητική Υπηρεσία και Τµήµα Μάρκετινγκ. Στα Π.Ι.ΑΓ.Ε. υπάγονται διοικητικά τα Ινστιτούτα, τα
Αυτοτελή Εργαστήρια και τα Κέντρα Εφαρµογής Αγροτικής Έρευνας.
3. Τα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας συντονίζουν επιστηµονικά τα οµοειδή Ινστιτούτα και τα Αυτοτελή Εργαστήρια. Σε κάθε
Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας συνιστάται Επιστηµονικό Συµβούλιο (Ε.Σ.Ε.Ι.).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α) Ορίζονται τα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και τα Περιφερειακά Ιδρύµατα Αγροτικής Έρευνας, µετά από πρόταση του ∆.Σ.
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
β) Οι ογδόντα δύο περιφερειακές µονάδες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (ινστιτούτα, ιδρύµατα, κέντρα, σταθµοί) ενοποιούνται, αναδιαρθρώνονται,
καταργούνται και µετατρέπονται είτε ως Ινστιτούτα είτε ως Αυτοτελή Εργαστήρια είτε ως Κέντρα Εφαρµογής Αγροτικής Έρευνας.»
5. Οι περιπτώσεις β και δ της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 1845/1989, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 12 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Αποφασίζει για τα θέµατα διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης των Ινστιτούτων, των Αυτοτελών Εργαστηρίων και των
Κέντρων Εφαρµογής Αγροτικής Έρευνας που ανήκουν στην αρµοδιότητα του σύµφωνα µε το νόµο αυτόν, τους κανονισµούς
οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, κατάστασης προσωπικού, προµηθειών και οικονοµικής διαχείρισης, καθώς και τις
αποφάσεις του ∆.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
δ) Συντάσσει ύστερα από εισήγηση των ∆ιευθύνσεων των Ινστιτούτων, των Προϊσταµένων των Αυτοτελών Εργαστηρίων και των
Προϊσταµένων των Κέντρων Εφαρµογής Αγροτικής Έρευνας την ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Περιφερειακού Ιδρύµατος
Αγροτικής Έρευνας και τη διαβιβάζει στο Γενικό ∆ιευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.»
6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 13 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθηγητές A.E.I, κατά ένα λιγότερο από τα µέλη της προηγούµενης περίπτωσης α του ίδιου µε το Εθνικό Ινστιτούτο γνωστικού
αντικειµένου, που προτείνονται από το Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ύστερα από εισήγηση των ∆ιευθυντών των οικείων Ινστιτούτων. Στα
τριµελή Ε.Σ. συµµετέχει ένας καθηγητής A.E.I..»
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 26 του Ν.
2945/2001, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Έδρα του Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας είναι η έδρα του εκάστοτε Προέδρου του οικείου Επιστηµονικού Συµβουλίου.»
8. Η περίπτωση α της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου
26του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Εισηγείται τον ερευνητικό προσανατολισµό του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας στο Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και
αποφασίζει για την κατανοµή των ερευνητικών αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων µεταξύ των Ινστιτούτων και των Αυτοτελών
Εργαστηρίων του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου.»
9. Το άρθρο 15 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 26 του Ν. 2945/ 2001, αντικαθίσταται
ως εξής:

Άρθρο 15
Οργάνωση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Με τον κανονισµό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση,
λειτουργία και οι αρµοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Ιδρυµάτων Αγροτικής Έρευνας, των Ινστιτούτων, των
Αυτοτελών Εργαστηρίων, των Κέντρων Εφαρµογής Αγροτικής Έρευνας και των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια. Με τον ίδιο κανονισµό µπορεί να συνιστώνται,
αναµορφώνονται, συγχωνεύονται ή να καταργούνται Περιφερειακά Ιδρύµατα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτα, Αυτοτελή Εργαστήρια,
Κέντρα Εφαρµογής Αγροτικής Έρευνας και Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας.»
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 16 του άρθρου 26 του Ν.
2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται οι βαθµίδες και η έδρα της
µονάδας. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται δύο τουλάχιστο φορές σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας και στην έδρα της µονάδας
που αφορά η προκήρυξη και κοινοποιείται στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήµονες.»
11. Οι κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για πρόσληψη ή προαγωγή συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το
υπάρχον Επιστηµονικό Συµβούλιο, του οποίου η θητεία µε την παρούσα σύνθεση του παρατείνεται µέχρι τη δηµιουργία των
εκλεκτορικών σωµάτων και όχι πέραν του ενός έτους από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
12. Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών, που εγκρίνονται από τον
Υπουργό Γεωργίας και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να επιχορηγούνται από αυτό όλα τα εποπτευόµενα
από το Υπουργείο Γεωργίας νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 17.
Απεντοµωτήρια
1. Οι συκοπαραγωγοί, ιδιώτες ή Συνεταιρισµοί, δύναται να δηµιουργούν απεντοµωτήρια προς κάλυψη των αναγκών απεντόµωσης
των καλλιεργειών τους µετά από άδεια του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Καταργείται το προβλεπόµενο από το άρθρο 5 του Ν.∆. 2584/1953 απεντοµωτικό δικαίωµα υπέρ της ΣΥΚΙΚΗΣ.
Άρθρο 18.
Ρύθµιση θεµάτων «Κτηνοτροφικής»
Οι διατελέσαντες από το έτος 1995 έως σήµερα Πρόεδροι και µέλη του ∆.Σ. της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης (Ν.Π.Ι.∆.) µε
την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ», η οποία διαλύθηκε µε την υπ αριθµ. 2020/2000 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη που πηγάζει από τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ» προς
το ∆ηµόσιο, Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς.
Άρθρο 19.
Αλλες διατάξεις
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 262 του Ν.∆. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορούν να αυξοµειώνονται τα ανωτέρω ποσά. Για τους κυνηγούς που αποκτούν την άδεια θήρας απευθείας από τις
δασικές αρχές, τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90) επί του ποσού που καθορίζεται εκάστοτε
από την υπουργική απόφαση, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 266 του ν.δ. 86/1969του ∆ασικού Κώδικα
ως εισφορά υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών και διατίθενται για φιλοθηραµατικούς σκοπούς.»
2. Οι συνδροµές που εισπράχθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού από την Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος για τους
ιδιωτικούς φύλακες θήρας που προσλήφθηκαν από τις Κυνηγετικές Οµοσπονδίες αναγνωρίζονται ως νοµίµως διατεθείσες από την
Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος προς τις Κυνηγετικές Οµοσπονδίες για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας, εξόδων κίνησης,
εξοπλισµού και λοιπών σχετικών δαπανών που αφορούν τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας που προσλήφθηκαν από τις Κυνηγετικές
Οµοσπονδίες.
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 266 του Ν.∆. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα των δικαιωµάτων
εγγραφής και των ετήσιων συνδροµών των Κυνηγετικών Συλλόγων. Από τα έσοδα αυτά ποσοστό που καθορίζεται µε την ανωτέρω
υπουργική απόφαση διατίθεται προς τις Κυνηγετικές Οµοσπονδίες στις οποίες ανήκει κάθε Κυνηγετικός Σύλλογος και ποσοστό
τουλάχιστον πενήντα έξι τοις εκατό (56) περιέρχεται στην Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, από το οποίο ποσοστό τουλάχιστον
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95) χρησιµοποιείται για τη µε κάθε νόµιµο µέσο φύλαξη και προστασία του θηράµατος, την ανάπτυξη και
την αξιοποίηση του ανάλογα µε τις εδαφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας, τον εµπλουτισµό της χώρας µε θηράµατα,
καθώς και ο,τιδήποτε συνδράµει στην αναβάθµιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. Για τις λοιπές
κυνηγετικές οργανώσεις (Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Κυνηγετικές Οµοσπονδίες) τουλάχιστον το ήµισυ των εσόδων αυτών διατίθεται
υποχρεωτικά για τους ανωτέρω σκοπούς και ειδικότερα όσον αφορά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, αφαιρουµένων των ποσών των
εισφορών προς την Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος και προς τις Κυνηγετικές Οµοσπονδίες στις οποίες ανήκουν. Εν πάση
περιπτώσει το ποσό της συνδροµής δεν µπορεί να ορισθεί µικρότερο των τριάντα τεσσάρων (34) ευρω.»
4. Στο άρθρο 17 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ200 Α) προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:
«5. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απολαµβάνει των εν γένει δικονοµικών προνοµίων και ατελειών του ∆ηµοσίου, και στις δικαστικές υποθέσεις
του εφαρµόζεται ο Κώδικας περί ∆ικών του ∆ηµοσίου.»
Άρθρο 20.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους

