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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα διαβατήρια ζώων συντροφιάς.
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω διαπίστωσης επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων στις οποίες ένας
εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος διανέμει τα διαβατήρια που έχει παραλάβει από τον ΠΚΣ στο όνομά
του σε άλλον κτηνίατρο, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, με βάσει το άρθρο 5, παράγραφος 4
του Νόμου υπ. Αριθ. 4830/18-09-2021, «τα διαβατήρια διανέμονται ονομαστικά, κατόπιν
ενημέρωσης του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό
πρόσωπο».
Επίσης, με αφορμή τις καταγγελίες που λαμβάνει η υπηρεσία μας τον τελευταίο χρόνο σχετικά με
τις μη συμμορφώσεις που παρατηρούνται κατά τη συμπλήρωση των διαβατηρίων των σκύλων και
γατών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν πλήρως τις
ενότητες από Ι έως και V προτού εκδώσουν το διαβατήριο και ότι η υπογραφή του φερόμενου
κατόχου πρέπει να γίνεται παρουσία τους.
Επιπλέον, από τις καταγγελίες που λαμβάνει η υπηρεσία μας ,μέσω του δικτύου για την
καταπολέμηση της απάτης (Food Fraud), διαπιστώθηκαν περιπτώσεις πλαστογράφησης
διαβατηρίων (πλαστογράφηση υπογραφών, κυκλοφορία διαβατηρίων που δεν έχουν εκτυπωθεί από
τον ΠΚΣ και φέρουν πλαστό αύξοντα αριθμό αναγνώρισης, διαβατήρια ελλιπώς συμπληρωμένα ή
συμπληρωμένα από άγνωστα φυσικά πρόσωπα κ.λ.π).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται:
α) ο ΠΚΣ και το ΓΕΩΤΕΕ να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους
β) οι αρμόδιες ΔΑΟΚ να προβαίνουν στην επιβολή προστίμου, βάσει του Νόμου 4235/2014 για
περιπτώσεις μη συμμορφώσεων όπως αυτές που περιγράφτηκαν παραπάνω και που πέφτουν στην
αντίληψή τους. Για περιπτώσεις μη συμμορφώσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της
υπηρεσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε ανάλογα τις αρμόδιες αστυνομικές, εισαγγελικές και
λοιπές αρχές.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΛΕ

