
Πίνακασ Παραβάςεων / Κυρώςεων 

(Νόμοσ 4830/2021 – ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 (Κωδικοποιημζνοσ) , Άρθρο 35) 

α/α ΠΑΡΑΒΑΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΠΡΟΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ 

ΚΤΡΩΔΙ 

1 Με εθαξκνγή απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ δψσλ, ησλ 

θαλφλσλ πξνζηαζίαο θαη θαιήο κεηαρείξηζήο 

ηνπο θαη κε ηήξεζε, απφ κέξνπο ηνπ, ησλ 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επδσία ηνπο 

Άξζξν 2 παξ. 2 1.000 επξψ 

2 Παξάιεηςε ζήκαλζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ 

εθηξεθφκελσλ, αλαπαξαγφκελσλ ή πξνο 

πψιεζε ζθχισλ θαη γαηψλ, θαζψο θαη 

παξάιεηςε θαηαρψξεζεο ησλ αιιαγψλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ ζειπθνχ 

γελλήηνξα  

Άξζξν 4 παξ. 3 3.000 επξψ 

3 Παξάιεηςε πιήξνπο θαη αθξηβνχο ελεκέξσζεο 

ηνπ ΕΜΖΣ απφ θηελίαηξν 

Άξζξν 4 παξ. 6 300 επξψ 

4 Αλαιεζήο θαηαρψξεζε θηεληάηξνπ ζην ΕΜΖΣ 

πεξί ζηείξσζεο ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο ή 

απνζηνιήο γελεηηθνχ πιηθνχ ζην ΕΦΑΓΥΖΣ 

Άξζξν 4 παξ. 6 2.000 επξψ 

5 Παξάιεηςε ηήξεζεο ελεκεξσκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο ή δηαβαηεξίνπ 

δψσλ ζπληξνθηάο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

εθηξνθή ή αλαπαξαγσγή ή πψιεζε 

Άξζξν 8 παξ. 2 1.000 επξψ γηα ην πξψην 

δψν, πξνζαπμαλφκελν 

θαηά 10% γηα θάζε 

επφκελν 

6 Εθηξνθή, αλαπαξαγσγή ή πψιεζε δψσλ 

ζπληξνθηάο θαηά παξάβαζε ησλ παξ. 1,2,3 θαη 

4 ηνπ άξζξνπ 8 

Άξζξν 8 παξ. 

1, 2, 3 θαη 4 

3.000 επξψ 

7 Παξάιεηςε ηήξεζεο κεηξψσλ γηα θάζε ζειπθφ 

δψν αλαπαξαγσγήο απφ εθηξνθέα 

Άξζξν 8 παξ. 6 1.000 επξψ γηα ην πξψην 

δψν, πξνζαπμαλφκελν 

θαηά 10% γηα θάζε 

επφκελν 

8 Γνληκνπνίεζε ζειπθψλ ζθχισλ αλαπαξαγσγήο 

πξηλ απφ ηνλ δεχηεξν νηζηξηθφ θχθιν θαη πξηλ 

απφ ηελ παξέιεπζε ελλέα (9) κελψλ απφ ηνλ 

ηειεπηαίν ηνθεηφ 

Άξζξν 8 παξ. 7 2.000 επξψ γηα ην πξψην 

δψν, πξνζαπμαλφκελν 

θαηά 10% γηα θάζε 

επφκελν 

9 Αλαπαξαγσγή κεηά ην έλαην έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ δψνπ, θαζψο θαη αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ 

δψνπ πεξηζζφηεξεο απφ έμη (6) θνξέο ζε φιε ηε 

δσή ηνπ 

Άξζξν 8 παξ. 8 2.000 επξψ γηα ην πξψην 

δψν, πξνζαπμαλφκελν 

θαηά 10% γηα θάζε 

επφκελν 

10 Αλαπαξαγσγή δψσλ ζπληξνθηάο πνπ ηα 

αλαηνκηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κπνξεί, 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε θπιή, λα 

απνδεηρζνχλ βιαβεξά γηα ηελ πγεία θαη επδσία 

Άξζξν 8 παξ. 9 3.000 επξψ γηα ην πξψην 

δψν, πξνζαπμαλφκελν 

θαηά 10% γηα θάζε 

επφκελν 
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ηνπ ζειπθνχ αλαπαξαγσγηθνχ δψνπ ζπληξνθηάο 

θαη ησλ απνγφλσλ ηνπ 

11 Πψιεζε ζθχισλ θαη γαηψλ κε ειηθία κηθξφηεξε 

ησλ δψδεθα (12) εβδνκάδσλ. 

Πψιεζε ζθχισλ θαη γαηψλ ζε ππαίζξηνπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππαίζξησλ αγνξψλ, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζε λνκίκσο 

ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο εθηξνθήο, 

αλαπαξαγσγήο θαη εκπνξίαο δψσλ ζπληξνθηάο 

Άξζξν 8 παξ. 

10 πεξ. α', β', ε' 

θαη ζη' 

4.000 επξψ αλά δψν πνπ 

πσιείηαη 

12 Εηζαγσγή θαη εκπνξία αθξσηεξηαζκέλσλ 

ζθχισλ 

Άξζξν 8 παξ. 

10 πεξ. γ' 

2.000 επξψ αλά δψν 

13 Αλαπαξαγσγή ζθχισλ πνπ είλαη 

αθξσηεξηαζκέλνη 

Άξζξν 8 παξ. 

10 πεξ. δ' 

1.000 επξψ αλά δψν 

14 Δηαδηθηπαθέο ή έληππεο αγγειίεο α) γηα 

δεπγάξσκα δψσλ ζπληξνθηάο ή β) γηα πψιεζε 

ζθχισλ θαη γαηψλ, εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 6 ή γ) 

γηα πηνζεζία αδέζπνησλ δψσλ εθφζνλ δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 14 ηνπ 

άξζξνπ 6 

Άξζξν 8 παξ. 

11, 12, 13 θαη 

14 

1.000 επξψ 

15 Είζνδνο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δψνπ 

ζπληξνθηάο πνπ δελ έρεη ειεθηξνληθή ζήκαλζε 

ή πξνέξρεηαη απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 

2019/2035 

Άξζξν 8 παξ. 

15 

500 επξψ 

16 Παξάιεηςε εκπξφζεζκεο ζήκαλζεο θαη 

θαηαγξαθήο ζθχινπ ή γάηαο ή δήισζεο ηεο 

απψιεηαο ηνπ δψνπ 1 ζπληξνθηάο, θαζψο θαη 

παξάιεηςε θαηαρψξεζεο ζην ΕΜΖΣ φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηδηνθηήηε ή ην δψν ζπληξνθηάο θαη ηπρφλ 

κεηαβνιψλ ηνπο 

Άξζξν 9, παξ. 

1, πεξ. β' θαη γ' 

300 επξψ 

17 Παξάιεηςε ζηείξσζεο ζθχινπ ή γάηαο ή 

απνζηνιήο δείγκαηνο γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπο ζην 

ΕΕΓΥΖΣ 

Άξζξν 9 παξ. 1 

πεξ. α' 

1.000 επξψ 

18 Παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ επδσίαο ηνπ 

δψνπ ζπληξνθηάο ή ηεο θηεληαηξηθήο εμέηαζεο 

ηνπ δψνπ ή ηνπ εηήζηνπ εκβνιηαζκνχ ηνπ, 

θαζψο θαη αθξσηεξηαζκφο ηνπ δψνπ ρσξίο λα 

ζπληξέρεη ηαηξηθφο ιφγνο 

Άξζξν 9 παξ. 1 

πεξ. δ', ε' θαη η' 

1.000 επξψ 

19 Με χπαξμε ελεκεξσκέλνπ δηαβαηεξίνπ Άξζξν 9 παξ. 1 

πεξ. ζη' 

300 επξψ 



20 Παξάιεηςε άκεζνπ θαζαξηζκνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ηνπ δψνπ 

Άξζξν 9 παξ. 1 

πεξ. ε' 

100 επξψ 

21 Παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ γηα ηνλ 

αζθαιή πεξίπαην ηνπ ζθχινπ Πξφθιεζε δεκηάο 

απφ ζθχιν Παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ πξφιεςεο 

ηεο εμφδνπ ηνπ ζθχινπ απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

ηδηνθηήηε ή ηνπ ζπλνδνχ ή ηνπ θχιαθα 

Άξζξν 9 παξ. 2 

θαη παξ. 3 πεξ. 

α', β', γ' 

300 επξψ 

22 Μφληκε δηαβίσζε γάηαο ζε θινπβί Άξζξν 9 παξ. 4 300 επξψ 

23 Αθαίξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ ηεο 

ζήκαλζεο απφ δψν ζπληξνθηάο, ρσξίο λα 

ζπληξέρεη ηαηξηθφο ιφγνο 

Άξζξν 9 παξ. 5 3.000 επξψ θαη αθαίξεζε 

άδεηαο επαγγέικαηνο ηνπ 

θηεληάηξνπ γηα δχν (2) 

έηε 

24 Με θαηνρή ελεκεξσκέλνπ δηαβαηεξίνπ ή 

αληηγξάθνπ ειεθηξνληθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ 

θπλεγεηηθνχ ζθχινπ ζε νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε 

ηνπ δψνπ 

Άξζξν 9 παξ. 6 500 επξψ 

25 Αλαθξηβήο απνζηνιή γελεηηθνχ πιηθνχ δψνπ 

ζπληξνθηάο απφ θηελίαηξν ζην ΕΦΑΓΥΖΣ 

Άξζξν 14 2.000 επξψ θαη, ζε 

πεξίπησζε επαλάιεςεο 

ηεο παξάβαζεο, 

αθαίξεζε άδεηαο 

επαγγέικαηνο ηνπ 

θηεληάηξνπ γηα έλα (1) 

κήλα 

26 Παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ επδσίαο, ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί θνηλήο εζπρίαο γηα δψα 

ζπληξνθηάο πνπ δηαηεξνχληαη ζε κνλνθαηνηθίεο 

θαη δηακεξίζκαηα Δηαηήξεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 

ηξηψλ (3) δψσλ ζπληξνθηάο ζε δηακέξηζκα 

πνιπθαηνηθίαο, φπνπ ν θαλνληζκφο απαγνξεχεη 

ηε δηαηήξεζε πεξηζζφηεξσλ δψσλ ζπληξνθηάο 

Άξζξν 15 παξ. 

2, 3 θαη 4 

500 επξψ αλά δψν 

27 Μεηαθίλεζε ζθχισλ θαη γαηψλ θαηά παξάβαζε 

ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 17 

Άξζξν 17 παξ. 

1, 2 θαη 3 

500 επξψ αλά δψν 

28 Μεηαθνξά δψνπ ζπληξνθηάο ζε κέζν καδηθήο 

κεηαθνξάο ρσξίο ηήξεζε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 17 

Άξζξν 17 παξ. 

4 

300 επξψ αλά δψν 

29 Με δηάζεζε ησλ απαηηνχκελψλ εηδηθψλ θισβψλ 

γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ δψσλ ζπληξνθηάο ζε 

επηβάηε γά πινία 

Άξζξν 18 παξ. 

1 

5.000 επξψ 

30 Μεηαθνξά δψσλ ζπληξνθηάο θαηά παξάβαζε 

ησλ παξ. 2, 4, 6 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 18 

Άξζξν 18 παξ. 

2, 4, 6 θαη 10 

500 επξψ αλά δψν 

31 Με ζπκκφξθσζε ησλ δηαρεηξηζηξηψλ/ 

πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ δξνκνινγηαθψλ 

πινίσλ, κε ηελ απαίηεζε έληαμεο ζην ζχζηεκα 

θξάηεζεο εηζηηεξίσλ ζπλαθνχο πεδίνπ 

Άξζξν 18 παξ. 

7 

5.000 επξψ 



θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ζήκαλζεο/ηαπηνπνίεζεο 

ησλ δψσλ ζπληξνθηάο πνπ πξφθεηηαη λα 

κεηαθεξζνχλ, ζε ζπλάληεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαηηζέκελσλ θισβψλ. 

32 Μεηαθνξά δψσλ ζπληξνθηάο ζηνλ ρψξν 

απνζθεπψλ ζε ιεσθνξεία ησλ ΚΤΕΛ, 

ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ ιεσθνξείσλ 

Άξζξν 18 παξ. 

6 

1.000 επξψ 

33 Παξάιεηςε ιήςεο απφ ηα ππεχζπλα πξφζσπα 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή 

πξφζβαζεο ησλ αδέζπνησλ ζε απνξξίκκαηα 

Άξζξν 20 1.000 επξψ 

34 Δηνξγάλσζε έθζεζεο κε δψα ζπληξνθηάο ρσξίο 

άδεηα 

Άξζξν 22 παξ. 

1 

5.000 επξψ αλά εκέξα 

εθδήισζεο 

35 Πξφθιεζε θφβνπ ή πφλνπ ζε δψν ζπληξνθηάο 

θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο ή παξάιεηςε 

άκεζεο επίβιεςεο δψνπ ζπληξνθηάο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθδήισζεο ή παξάιεηςε ρξήζεο 

θίκσηξνπ ή απνκάθξπλζεο απφ εθδήισζε 

δψνπ ζπληξνθηάο πνπ εθδειψλεη επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Άξζξν 22 παξ. 

2 

1.000 επξψ αλά δψν 

36 Πξνζθφκηζε αθξσηεξηαζκέλνπ δψνπ γηα 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε έθζεζε θαη απνδνρή ηνπ απφ 

ηνλ ππεχζπλν πνπ ηελ δηνξγαλψλεη 

Άξζξν 22 παξ. 

4 

1.000 επξψ αλά δψν 

37 Παξάιεηςε θαηνρήο εθηππσκέλνπ αληηγξάθνπ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιηαξίνπ ή ελεκεξσκέλνπ 

δηαβαηεξίνπ δψνπ ζπληξνθηάο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζε έθζεζε 

Άξζξν 22 παξ. 

3 

1.000 επξψ γηα ην πξψην 

δψν, πξνζαπμαλφκελν 

θαηά 10% γηα θάζε 

επφκελν 

38 Σπκκεηνρή δψνπ ζε πξφγξακκα ή παξάζηαζε 

πνπ δηεμάγεηαη ζε ηζίξθν ή απφ ζίαζν κε πνηθίιν 

πξφγξακκα 

Άξζξν 23 παξ. 

1 

30.000 επξψ γηα θάζε 

δψν πνπ δηαηεξείηαη 

39 Σπκκεηνρή θάζε είδνπο δψνπ ζε ζεάκαηα θαη 

άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 

Άξζξν 23 παξ. 

2 εδάθην 

πξψην 

20.000 επξψ γηα θάζε 

δψν πνπ δηαηεξείηαη 

40 Φξεζηκνπνίεζε δψνπ ζε ππαίζξηα δεκφζηα 

έθζεζε κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο ή ζην πιαίζην ηήξεζεο ιατθψλ ή 

ηνπηθψλ παξαδφζεσλ ρσξίο ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ ή σο έπαζιν 

ζε θιεξψζεηο, ινηαξίεο θαη δηαγσληζκνχο 

Άξζξν 23 παξ. 

2 εδάθην 

δεχηεξν, παξ. 3 

θαη παξ. 10 

10.000 επξψ γηα θάζε 

ρξεζηκνπνηνχκελν δψν 

41 Εθηξνθή, εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή δψνπ ζε 

νπνηνδήπνηε είδνο κάρεο 

Άξζξν 23 παξ. 

5 εδάθην 

πξψην  

40.000 επξψ γηα θάζε 

δψν 

42 Εθηξνθή, εμαγσγή ή ρξεζηκνπνίεζε ζθχινπ ή 

γάηαο ή ηππνεηδνχο ή ηξσθηηθνχ ή είδνπο 

λπθίηζαο (mustela putorius furo) γηα παξαγσγή 

γνχλαο, δέξκαηνο, θξέαηνο ή γηα ηελ παξαζθεπή 

θαξκαθεπηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ 

Άξζξν 23 παξ. 

5 εδάθην 

δεχηεξν 

50.000 επξψ γηα θάζε 

δψν 



43 Καθνπνίεζε, θαθή θαη βάλαπζε κεηαρείξηζε 

νπνηνζδήπνηε είδνπο δψνπ (δξαζηηθφο θαη κε 

ηαηξνγελήο πεξηνξηζκφο ηεο θπζηνινγηθήο 

θίλεζεο, κε επηηξεπηέο κέζνδνη εθπαίδεπζεο, 

εξγαζία κε πξνβιεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ 

δψνπ, κε ζχλλνκε αλαπαξαγσγή, εθνχζηνο 

ηξαπκαηηζκφο κε απιή ζσκαηηθή βιάβε, 

εγθαηάιεηςε) 

Άξζξν 24 παξ. 

1 πεξ. α' θαη 

άξζξν 9 παξ. 1 

πεξ. δ' 

5.000 έσο 15.000 επξψ 

γηα θάζε δψν, αλάινγα κε 

ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

αδηθήκαηνο 

44 Φφλνο, βαζαληζκφο ησλ δψσλ κε ηελ εζθεκκέλε 

πξφθιεζε έληνλνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ ή 

ζσκαηηθήο εμάληιεζεο,επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία 

ηνπο, ηδίσο κε δειεηεξίαζε, ζηξαγγαιηζκφ, 

απαγρνληζκφ, πληγκφ/πληγκνλή, πξφθιεζε 

εγθαχκαηνο, ζεξκνπιεμία, ειεθηξνπιεμία, 

θξπνπαγήκαηα, ζχλζιηςε, αθξσηεξηαζκφ (κε 

ζεξαπεπηηθφ), ππξνβνιηζκφ (πξφθιεζε 

ηξαχκαηνο ή ζάλαηνο δψνπ), εθνχζην 

ηξαπκαηηζκφ (βαξηά, επηθίλδπλε ζσκαηηθή 

βιάβε), κάρεο κεηαμχ δψσλ, θηελνβαζία, 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ηνπ δψνπ κε ρξήζε 

αληηθεηκέλσλ γηα ηε ζαδηζηηθή επραξίζηεζε ηνπ 

δξάζηε, εγθαηάιεηςε λενγέλλεησλ δψσλ, θαζψο 

θαη πψιεζε, εκπνξία θαη παξνπζίαζε - 

δηαθίλεζε κέζσ δηαδηθηχνπ νπνηνζδήπνηε 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζην νπνίν 

απεηθνλίδεηαη θάζε είδνπο ζεμνπαιηθή 

ζπλεχξεζε κε δψα, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

πξάμε βίαο ή ζαλάησζε κηθξψλ δψσλ κε ζθνπφ 

ην θέξδνο θαη ηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε 

αηφκσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηά 

Άξζξν 24 παξ. 

1 πεξ. β' θαη 

παξ. 2 

30.000 έσο 50.000 επξψ 

γηα θάζε δψν θαη γηα θάζε 

πεξηζηαηηθφ 

45 Εγθαηάιεηςε ηξαπκαηηζκέλνπ δψνπ κεηά απφ 

ηξνραίν αηχρεκα 

Άξζξν 24 παξ. 

3 

500 επξψ 

46 Η κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν άξλεζε ή 

παξαθψιπζε ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ηα αξκφδηα φξγαλα βεβαίσζεο ησλ 

παξαβάζεσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ε κε παξνρή ή ε παξνρή 

ςεπδψλ, ειιηπψλ ή αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ζηνηρείσλ 

  500 επξψ 

 


