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Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώ-

ου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των 

ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 169) και ιδίως του άρθρου 4 και της παρ. 1 
του άρθρου 45 αυτού,

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις (Α΄133), 

δ) του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική ανα-
πτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του άρθρου 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρε-

σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμ-
ματειών» (Α’ 100),

ζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών», (Α’ 180),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών» 
(Α’ 123),

ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης», (Α’ 85),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» 
(Α’ 121) και (Α’ 126),

ιβ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών» (Β’2607).

3. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

4. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

5. Την υπ' αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

6. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 4798).

7. Την υπ' αρ. 6810/ 9.3.2021 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας 
(Ε.Μ.Επ)» (Β' 988).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 1
Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τηρείται η βάση δεδομένων της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 (Α’169), η οποία 
ονομάζεται «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ) 
και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Αρμόδια οργανι-
κή μονάδα για την τήρηση και λειτουργία του ΕΜΖΣ εί-
ναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2. Το ΕΜΖΣ λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pet.gov.gr.

Άρθρο 2
Διαδικασία Πιστοποίησης των Χρηστών 
του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς

1. Πιστοποιημένοι χρήστες στο Εθνικό Μητρώο Ζώων 
Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) είναι όσοι αναφέρονται στην παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

2. Ειδικότερα:
α) Οι κτηνίατροι της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 4 

του ν. 4830/2021 και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της παρ. 7
του άρθρου 4 του ν.4830/2021, κατόπιν αυθεντικοποί-
ησης με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) και διασταύρωσης με τα τηρούμενα 
στοιχεία στο Μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) αναφορικά με το αν πρόκειται για εγ-
γεγραμμένο μέλος στον εν λόγω κλάδο.

β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της περ. (β) της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 4830/2021, κατόπιν εξουσιοδότησης με 
χρήση του ΑΦΜ τους από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό 
Σύλλογο μέσω κατάλληλης πλατφόρμας εξουσιοδοτή-
σεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και αυθεντικοποίησης με χρήση 
των κωδικών - διαπιστευτηρίων τους της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
(taxisnet). Η εξουσιοδότηση παρέχεται μέσω κατάλλη-
λης πλατφόρμας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με χρήση των κωδικών -
διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού 
προσώπου.

γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των περ. (γ) έως (η) της παρ. 2
του άρθρου 4 και των αρχών των παρ. 1 έως 6 του άρ-
θρου 3 του ν. 4830/2021, οι οποίοι συνδέονται στο ΕΜΖΣ 
με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 29810 ΕΞ/23.10.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας. Η διαδικασία εξουσιο-
δότησης των υπαλλήλων αυτών γίνεται μέσω κατάλλη-
λης πλατφόρμας εξουσιοδοτήσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που 
διαλειτουργεί με το Μητρώο Απογραφής Δημοσίων 
Υπαλλήλων. Κατά την πρόσβαση τους στο ΕΜΖΣ γίνεται 
έλεγχος των δικαιωμάτων που τους έχουν εκχωρηθεί με 
τον προαναφερόμενο τρόπο.

δ) Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς κατά 
την έννοια των παρ. 6 και 7 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021 
αντίστοιχα. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο 
ΕΜΖΣ κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των κωδικών -

διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), μόνο για 
ανάγνωση των τηρούμενων δεδομένων που συνδέονται 
με αυτούς, εκτύπωση του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του 
ζώου συντροφιάς τους, υποβολή δήλωσης απώλειας ή 
εύρεσης του ζώου συντροφιάς τους και επικαιροποίη-
ση των στοιχείων επικοινωνίας τους αφού προηγηθεί 
σχετική καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας 
(Ε.Μ.Επ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Προϋπόθεση για την πρόσβαση 
είναι η έγκυρη καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

ε) Τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις που έχουν 
καταχωριστεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων 
και Οργανώσεων, κατόπιν αυθεντικοποίησης σύμφωνα 
με το άρθρο 6 της παρούσας.

στ) Τα πρόσωπα που διαθέτουν καταφύγιο εγγεγραμ-
μένο στο Υπομητρώο Καταφυγίων, κατόπιν αυθεντικο-
ποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

Χρήστες του ΕΜΖΣ που προβλέπονται στον ν. 4830/
2021 και δεν εμπίπτουν στις ως άνω περ. α), β), γ), δ), ε) 
και στ) αποκτούν πρόσβαση στο ΕΜΖΣ, κατά περίπτωση, 
κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση είτε των κωδικών 
δημόσιας διοίκησης, είτε των κωδικών - διαπιστευτηρίων 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), είτε των ειδικών κωδικών που 
δημιουργούνται μέσα από κατάλληλη πλατφόρμας εγ-
γραφής της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σε περίπτωση που δεν διαθέτουν 
ΑΦΜ κατόπιν εξουσιοδότησής τους από τους αρμόδιους 
φορείς.

3. Κατά την είσοδο στο ΕΜΖΣ ο χρήστης ενημερώνε-
ται για τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες δε-
δομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων.

4. Κατά την είσοδο στο ΕΜΖΣ τα κάτωθι στοιχεία 
αντλούνται για:

α) τα φυσικά πρόσωπα από το Φορολογικό Μητρώο 
που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.):

i. ΑΦΜ,
ii. Αριθμό και Είδος Ταυτοποιητικού Εγγράφου,
iii. Όνομα,
iv. Επώνυμο,
v. Πατρώνυμο και
vi. Μητρώνυμο.
β) τα νομικά πρόσωπα από το Φορολογικό Μητρώο 

που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.):

i. Πλήρης Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος,
ii. Νομική Μορφή,
iii. Δραστηριότητα,
iv. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και
v. Διεύθυνση και δήμος έδρας επιχείρησης ή σχετικού 

υποκαταστήματος.
5. Οι χρήστες της περ. γ) της παρ. 2 καταχωρίζουν τα 

κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με την 
εργασία τους:

α) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και 
β) Τηλέφωνο επικοινωνίας
6. Για τους χρήστες των περ. α), β), δ) και στ) της παρ. 2

δύναται να αντληθούν τα ακόλουθα στοιχεία από το 
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Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., 
εφόσον έχει προηγηθεί σχετική καταχώριση:

α) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
β) Τηλέφωνο επικοινωνίας και
γ) Διεύθυνση επικοινωνίας
7. Για τους χρήστες της περ α) της παρ. 2 του παρό-

ντος, αντλείται από το ΓΕΩΤΕΕ ο κλάδος και ο αριθμός 
Μητρώου απασχόλησης.

8. Για την άντληση των ανωτέρω στοιχείων το πληρο-
φοριακό σύστημα ΕΜΖΣ διαλειτουργεί με τα ανωτέρω 
πληροφοριακά συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47
του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

9. Οι επιτρεπόμενες ενέργειες των χρηστών στο ΕΜΖΣ 
καθορίζονται από τα δικαιώματα που τους έχουν απο-
δοθεί βάσει των όσων προβλέπονται στον ν. 4830/2021.

ΜΕΡΟΣ Β’
Υπομητρώο Καταγραφής 
και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς

Άρθρο 3
Διαδικασία καταχώρισης στο ΕΜΖΣ 
ενός ζώου συντροφιάς

1. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει στο 
ΕΜΖΣ για κάθε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (γάτα ή 
σκύλο):

α) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης της 
περ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

β) Τον αριθμό διαβατηρίου, εφόσον έχει εκδοθεί.
γ) Το είδος (γάτα ή σκύλος), το φύλο, το χρώμα και 

τη φυλή, εφόσον αυτή δύναται με ακρίβεια να προσ-
διοριστεί.

δ) Την ημερομηνία γέννησης, με τη μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια.

ε) Την ημερομηνία στείρωσης ή αποστολής γενετικού 
υλικού στο εργαστήριου του άρθρου 13 του ν. 4830/2021 
καθώς και τον μοναδικό κωδικό του δείγματος.

στ) Τις ημερομηνίες εμβολιασμού και τα είδη εμβολίων 
που έχουν γίνει στο ζώο.

ζ) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης του 
θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει.

η) Τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων.
θ) Την ημερομηνία και το αποτέλεσμα τυχόν θετικού 

δείγματος για τη λεϊσμανίαση, τον τίτλο των αντισωμά-
των, καθώς και κάθε άλλο νόσημα υποχρεωτικής δήλω-
σης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44).

ι) Προαιρετικά τη φωτογραφία του ζώου, 
ια) Το όνομα του ζώου.
ιβ) Την ημερομηνία και την αιτία θανάτου, εφόσον είναι 

γνωστή.
ιγ) Εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύ-

λος εργασίας ή ζώο θεραπείας.
ιδ) Τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την 

αναπαραγωγή επικίνδυνη για το ίδιο το ζώο ή τους απο-
γόνους του.

ιε) Τον τρόπο και την ημερομηνία απόκτησης του δε-
σποζόμενου ζώου. Ως τρόπος απόκτησης θεωρείται και 
η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 

καθώς και η εύρεση αδέσποτου (σημασμένου ή μη) ημί-
αιμου ζώου συντροφιάς.

ιστ) Την απώλεια ή την εύρεση ζώου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και 

ιζ) αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον 
αριθμό έγκρισης του εκτροφέα αν πρόκειται για επαγ-
γελματία ή την άδεια για αναπαραγωγή της παρ. 3 του 
άρθρου 8 του ν. 4830/2021 αν πρόκειται για ερασιτέχνη, 
την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, την 
καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης 
αυτού, καθώς και την ένδειξη «αναπαραγωγικό ζώο».

2. Σε περίπτωση υιοθεσίας ζώου στο εξωτερικό, 
ο υπεύθυνος της παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσας 
μεριμνά για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ με την ένδειξη 
ότι υιοθετήθηκε, την ημερομηνία υιοθεσίας και τη χώρα 
προορισμού.

3. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει, για κάθε 
αδέσποτο ζώο, όσα από τα στοιχεία της παρ. 1 του παρό-
ντος άρθρου είναι διαθέσιμα, με την ένδειξη «αδέσποτο» 
και τα στοιχεία του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου 
ή οργάνωσης, καθώς και τα στοιχεία του καταφυγίου στο 
οποίο θα φιλοξενηθεί, ή του ιδιώτη που διαθέτει καταφύ-
γιο, στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

4. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει επίσης 
για κάθε πρόσωπο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 
της παρούσας τα παρακάτω στοιχεία:

α) Όνομα, 
β) Επώνυμο,
γ) Πατρώνυμο,
δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
ε) Αριθμό και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 
στ) Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, 
ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και 
η) Διεύθυνση και δήμο διαμονής.
Τα υπό α) έως ε) στοιχεία αντλούνται από το Φορο-

λογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και τα υπό 
στ) έως η) στοιχεία δύναται να αντληθούν από το Εθνι-
κό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) που διαχειρίζεται η 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προ-
ηγηθεί σχετική καταχώριση.

Για την άντληση των ως άνω στοιχείων το ΕΜΖΣ διαλει-
τουργεί με τα ανωτέρω Μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας  της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47
του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Ειδικά στην περίπτωση που ορίζεται νομικό πρόσωπο 
ως ιδιοκτήτης και στην περίπτωση που αδέσποτο ση-
μαίνεται με τα στοιχεία νομικού προσώπου, αντλούνται 
αυτόματα με χρήση του ΑΦΜ του νομικού προσώπου 
από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. 
τα ακόλουθα στοιχεία του νομικού προσώπου:

α) Πλήρης Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος,
β) Νομική Μορφή,
γ) Δραστηριότητα,
δ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και
ε) Διεύθυνση και δήμος έδρας επιχείρησης ή σχετι-

κού υποκαταστήματος. Επιπρόσθετα, καταχωρίζονται 
τα ακόλουθα στοιχεία για το νομικό πρόσωπο:

στ) Τηλέφωνο επικοινωνίας και
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ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.
5. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα της περ. β΄ της παρ. 3 

του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 με χρήση των κωδικών -
διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού 
προσώπου δηλώνεται είτε το φυσικό πρόσωπο που εί-
ναι υπεύθυνο για την ευζωία του ζώου με ηλεκτρονική 
υποβολή της οικείας απόφασης του αρμοδίως αποφα-
σίζοντος οργάνου είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος με ηλε-
κτρονική υποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση 
αποδεικτικών εγγράφων νόμιμης εκπροσώπησης.

6. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρίζεται 
με τα στοιχεία φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, 
προσκομίζεται στον κτηνίατρο απόφαση του νόμιμου 
εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία εξου-
σιοδοτείται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να κατα-
χωρίζει αδέσποτα ζώα στο όνομα του σωματείου ή της 
οργάνωσης. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο φιλοξενεί-
ται προσωρινά από ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021, προσκο-
μίζεται στον κτηνίατρο η σχετική σύμβαση αναδοχής.

7. Κατά την καταχώριση πραγματοποιούνται οι έλεγχοι 
που προβλέπονται:

α) στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, με επί-
δειξη στον πιστοποιημένο κτηνίατρο από το πρόσωπο 
που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος της 
αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή 
άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου,

β) στην περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/
2021 με αναζήτηση στο ΕΜΖΣ του ιστορικού του προ-
σώπου που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης,

γ) στο άρθρο 36 του ν. 4830/2021 μέσω διαλειτουργικό-
τητας με το Μητρώο Παραβατών που διενεργείται μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμ-
φωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84
του ν. 4727/2020. Ο έλεγχος αφορά στο πρόσωπο που 
θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος.

8. Καταχώριση, επικαιροποίηση και εν γένει μεταβο-
λή των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων που 
αφορούν στην αλλαγή ιδιοκτησίας ήδη εγγεγραμμένου 
ζώου μπορούν να καταχωρίζονται και από τους αρμό-
διους υπαλλήλους του οικείου δήμου. Τα στοιχεία του 
ιδιοκτήτη δύνανται να αντληθούν από τα διαθέσιμα Μη-
τρώα των φορέων του δημόσιου τομέα. Στη περίπτωση 
φυσικού προσώπου τα σχετικά στοιχεία των περ. στ), 
η) και ζ) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δύναται να 
καταχωρισθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του 
οικείου δήμου στο ΕΜΖΣ εφόσον δεν έχει προηγηθεί 
σχετική καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας 
(Ε.Μ.Επ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Στην περίπτωση που ορίζεται 
νομικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτης καταχωρίζονται τα 
αντίστοιχα στοιχεία των περ. στ) και ζ) της παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Δήλωση απώλειας ή εύρεσης ή αποχωρισμού 
δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 
από τον ιδιοκτήτη

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς 
(σκύλου ή γάτας) υποχρεούται να δηλώσει στο ΕΜΖΣ την 

απώλεια ή την εύρεση του ζώου συντροφιάς του εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από το γεγονός. Τη σχετική 
δήλωση στο ΕΜΖΣ δύναται να κάνει ο ίδιος αφού αυθε-
ντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρί-
ων του της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) ή ο κτηνίατρος κατόπιν 
ενημέρωσης από τον ιδιοκτήτη.

2. Για τον σκοπό αυτό, καταχωρίζονται σε ειδική φόρμα 
τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ημερομηνία και ώρα απώλειας/εύρεσης (εφόσον 
μπορεί να προσδιοριστεί η ώρα),

β) Περιοχή απώλειας/εύρεσης και
γ) Σε περίπτωση απώλειας, τυχόν λοιπές πληροφορί-

ες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ή στην 
ανεύρεση του ζώου συντροφιάς (π.χ. φωτογραφία).

3. Στο ΕΜΖΣ λειτουργεί ειδική ενότητα, στην οποία 
αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικά με την απώλεια ή την 
εύρεση ζώου συντροφιάς. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος, 
κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας, μπορεί να 
επιλέξει αν και ποιες από τις ανωτέρω πληροφορίες ή 
λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του επιθυμεί να αναρτηθούν 
δημόσια στο ΕΜΖΣ επί σκοπώ εύρεσης του ζώου.

4. Ο κτηνίατρος και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι 
των δήμων δύναται να καταχωρίζουν δήλωση απώλειας 
ή εύρεσης για λογαριασμό ιδιοκτήτη ή αναδόχου.

5. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των δήμων, σε περί-
πτωση ιδιοκτήτη που αποχωρίζεται το ζώο του σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του ν. 4830/2021 μεριμνούν άμεσα για την καταχώριση 
των στοιχείων του σε ειδικό πεδίο του ΕΜΖΣ, προκειμέ-
νου τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσας 
να ελέγχουν, πριν την ολοκλήρωση της υιοθεσίας ενός 
αδέσποτου ζώου, αν ένας υποψήφιος νέος ιδιοκτήτης 
έχει εντός της τελευταίας τριετίας αποχωριστεί άλλο ζώο.

Άρθρο 5
Μετάπτωση δεδομένων από τη βάση σήμανσης 
και καταγραφής ζώων συντροφιάς
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων

1. Η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και 
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών 
τους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 έως και την έναρξη 
λειτουργίας του ΕΜΖΣ.

2. Το σύνολο των δεδομένων που τηρούνται στη βάση 
αυτή μεταπίπτουν στο Υπομητρώο Καταγραφής και 
Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς του ΕΜΖΣ. Τυχόν 
δεδομένα που τηρούνται σε αυτή, επιπλέον των αναφε-
ρόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας, μεταπίπτουν σε 
αντίστοιχα νέα πεδία του ΕΜΖΣ.

ΜΕΡΟΣ Γ’
Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων 
και Οργανώσεων

Άρθρο 6
Εγγραφή στο Υπομητρώο Φιλοζωικών 
Σωματείων και Οργανώσεων

1. Δικαίωμα εγγραφής στο Υπομητρώο Φιλοζωικών 
Σωματείων και Οργανώσεων έχουν τα αναγνωρισμένα 
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και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Φι-
λοζωικές Οργανώσεις μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους 
την προαγωγή της φιλοζωίας και/ή τη φροντίδα και πε-
ρισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Τα σωματεία ή 
οι οργανώσεις αυτές οφείλουν να μην έχουν λυθεί κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Κάθε σωματείο ή οργάνωση που πληροί τους όρους 
της προηγούμενης παραγράφου οφείλει να εγγραφεί 
στο Υπομητρώο, μετά από αίτηση που υποβάλλει ηλε-
κτρονικά ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατόπιν αυθεντι-
κοποίησης με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση Φιλοζωικού Σωματείου ή Οργάνωσης 
με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός 
της Ελλάδας, προηγείται η δημιουργία λογαριασμού μέσα 
από κατάλληλη πλατφόρμα εγγραφής της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και 
η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά με χρήση κωδικού 
μιας χρήσης (One Time Password - OTP), ο οποίος απο-
στέλλεται στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου ή 
στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου ή της ορ-
γάνωσης δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης τα 
παρακάτω στοιχεία:

α) πλήρη επωνυμία και διακριτικό τίτλο, 
β) έδρα,
γ) σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας και κινητό τηλέ-

φωνο επικοινωνίας, 
δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ε) ιστοσελίδα στο διαδίκτυο εφόσον αυτή υπάρχει 

καθώς και τυχόν σελίδα που έχει το σωματείο ή η οργά-
νωση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

στ) περιοχές (δήμοι) που αυτό δραστηριοποιείται και
ζ) ένα σύντομο κείμενο έως 200 λέξεων που περιγρά-

φει συνοπτικά τον σκοπό του.
Εφόσον στο σωματείο ή την οργάνωση του άρθρου 3 

έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
τα υπό α) και β) στοιχεία αντλούνται από το Φορολογικό 
Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

4. Επιπλέον, με την αίτηση συνυποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της 
παρούσας.

5. Κάθε σωματείο ή οργάνωση για να ολοκληρωθεί η 
αίτηση ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ 
και την πολιτική ασφαλείας αυτού, όπως είναι αναρτη-
μένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis και pet.gov.
gr/politiki_asfaleias), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης 
χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δε-
δομένων που αφορούν στο φιλοζωικό σωματείο ή τη 
φιλοζωική οργάνωση.

6. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται από το Τμήμα Προ-
στασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, όπως αυτό μεταφέρθηκε με το π.δ. 40/2021 από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης και το σω-
ματείο ή η οργάνωση πληροί τους όρους των ανωτέρω 
παραγράφων, το σωματείο ή η οργάνωση εγγράφεται 
στο Υπομητρώο και αποκτά πρόσβαση στο ΕΜΖΣ κα-

τόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση: α) των κωδικών - 
διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού 
προσώπου σε περίπτωση σωματείου ή η οργάνωσης 
με έδρα την Ελλάδα ή β) των κωδικών που δημιούρ-
γησε μέσω της κατάλληλης πλατφόρμας εγγραφής της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. καθώς και κωδικού μιας χρήσης (One Time 
Password - OTP), ο οποίος αποστέλλεται στον δηλωθέντα 
αριθμό κινητού τηλεφώνου ή στη δηλωθείσα διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε περίπτωση σωματείου 
ή η οργάνωσης με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκτός της Ελλάδας.

8. Οι ενέργειες που μπορεί να κάνει το σωματείο ή η 
οργάνωση μετά την αυθεντικοποίηση στο ΕΜΖΣ είναι 
οι ακόλουθες:

i. Επικαιροποίηση των στοιχείων των περ. γ) έως ζ) της 
παρ. 3 του παρόντος,

ii. Επικαιροποίηση των στοιχείων των περ. α) και β) της 
παρ. 3 του παρόντος, καθώς και των δικαιολογητικών 
του άρθρου 16 της παρούσας, κατόπιν έγκρισης από το 
Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

iii. Καταχώριση ζώου προς υιοθεσία στην Πανελλή-
νια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντρο-
φιάς, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 4830/2021 και στο άρθρο 8 της παρούσας,

iv. Αίτηση διαγραφής από το Υπομητρώο, κατόπιν 
έγκρισης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

v. Κάθε άλλη ρητά επιτρεπόμενη ενέργεια βάσει των 
δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σύμφωνα με τον 
ν.4830/2021 σε φιλοζωικές οργανώσεις και σωματεία.

9. Σε διαφορετική περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητήσει συμπλη-
ρωματικά στοιχεία. Αν αυτά δεν υποβληθούν εντός ενός 
μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρε-
σίας, τότε η αίτηση απορρίπτεται.

10. Οι πληροφορίες που αναρτώνται στο παρόν Υπο-
μητρώο είναι δημόσια προσβάσιμες.

ΜΕΡΟΣ Δ’
Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς - 
Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσιών 
και λοιπά ΥποΜητρώα του ΕΜΖΣ

Άρθρο 7
Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς

1. Οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών ή σύνδεσμοι 
δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί 
οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 
(Α΄ 53), τα εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο του άρθρου 6
της παρούσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φιλοζωικά 
σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις και ιδιώτες φιλόζω-
οι, που διατηρούν καταφύγια οφείλουν να υποβάλλουν 
ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο καταφυ-
γίων ζώων συντροφιάς.

2. Η αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο καταφυγίων 
ζώων συντροφιάς υποβάλλεται από τον αρμόδιο υπάλ-
ληλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου 
ή το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί καταφύγιο, κατά 
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περίπτωση, κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των 
κωδικών δημόσιας διοίκησης ή των κωδικών - διαπιστευ-
τηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού ή φυσικού 
προσώπου, αντίστοιχα.

3. Για το καταφύγιο υποβάλλεται κατά τη διαδικασία 
της αίτησης:

α) Το όνομα του καταφυγίου και τα στοιχεία του νο-
μικού προσώπου ή του ιδιώτη που διατηρεί το καταφύ-
γιο, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της 
παρούσας,

β) Η ακριβής τοποθεσία του,
γ) Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του καταφυγίου, καθώς 

και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
δ) Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

υπευθύνου του καταφυγίου,
ε) Οι ώρες επίσκεψης για το κοινό όπως ορίζονται στη 

περ. β της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021,
στ) Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός σκύλων, γα-

τών και λοιπών ζώων όπως αυτό προσδιορίζεται στη 
παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021,

ζ) Η ιστοσελίδα του καταφυγίου και τυχόν σελίδες σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει,

η) Τυχόν φωτογραφίες του καταφυγίου εφόσον το 
επιθυμεί ο αιτών,

θ) Τα ονοματεπώνυμα των συμβεβλημένων κτηνιά-
τρων, οι ΑΦΜ αυτών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους,

ι) H αρμόδια κτηνιατρική διεύθυνση της οικείας πε-
ριφερειακής ενότητας η οποία είναι αρμόδια για την 
αδειοδότηση και

ια) Η άδεια/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της 
παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021.

4. Τα στοιχεία της παρ. 3 επικαιροποιούνται αμελλητί 
από τα πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος μόλις αυτά με-
ταβληθούν για οποιοδήποτε λόγο με την ίδια διαδικασία.

5. Οι δηλωθέντες κτηνίατροι επιβεβαιώνουν στο 
Υπομητρώο, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση 
των κωδικών - διαπιστευτηρίων τους της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
(taxisnet), τη συμφωνία τους για τη δήλωση της περ. (θ) 
της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6. Οι πληροφορίες που αναρτώνται στο παρόν Υπο-
μητρώο είναι δημόσια προσβάσιμες με εξαίρεση τους 
ΑΦΜ των κτηνιάτρων.

7. Κάθε ένας από τους αιτούντες της παρ. 1, για να 
ολοκληρωθεί η αίτησή του, ενημερώνεται για τους όρους 
χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική ασφαλείας αυτού, 
όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/
oroi_xrisis και pet.gov.gr/politiki_asfaleias), καθώς και 
τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και 
δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στο 
καταφύγιο.

8. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται από το Τμήμα Προ-
στασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, όπως αυτό μεταφέρθηκε με το π.δ. 40/2021 από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης, το κατα-
φύγιο εγγράφεται στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων 
Συντροφιάς.

10. Σε διαφορετική περίπτωση, το Τμήμα Προστασίας 
Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί 
να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία. Αν αυτά δεν υπο-
βληθούν εντός ενός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας, τότε η αίτηση απορρίπτεται.

11. Τα πρόσωπα της παρ. 1 μετά την εγγραφή του κατα-
φυγίου στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς 
και κατόπιν αυθεντικοποίησης, όπως καθορίζεται στην 
παρ. 2, αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ για 
τις ακόλουθες ενέργειες:

i. Την επικαιροποίηση των στοιχείων των περ. β) έως 
ε) και ζ) έως θ) της παρ. 3.

ii. Την επικαιροποίηση των στοιχείων των περ. α), στ) ι) 
και ια) της παρ. 3, κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Προ-
στασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

iii. Την καταχώριση ζώου προς υιοθεσία στην Πανελ-
λήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντρο-
φιάς, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 4830/2021 και στο άρθρο 8 της παρούσας.

iv. Την αίτηση διαγραφής από το Υπομητρώο, κατόπιν 
έγκρισης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

v. Κάθε άλλη ρητά επιτρεπόμενη ενέργεια βάσει των 
δικαιωμάτων που τους έχουν αποδοθεί σύμφωνα με τον 
ν. 4830/2021.

Άρθρο 8
Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας 
Αδέσποτων Ζώων

1. Στην ιστοσελίδα adoptastray.gov.gr λειτουργεί 
η Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας του ΕΜΖΣ του άρ-
θρου 7 του ν. 4830/2021, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr).

2. Κάθε ζώο προς υιοθεσία καταχωρίζεται από τον 
αρμόδιο φορέα της παρ. 4 με τα παρακάτω στοιχεία:

α) Όνομα, ημερομηνία γέννησης με τη μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια, είδος (σκύλος ή γάτα), φύλο και φυλή, εφόσον 
αυτή δύναται με ακρίβεια να προσδιοριστεί,

β) Αριθμός ταυτοποίησης (μοναδικός κωδικός ηλε-
κτρονικής σήμανσης - microchip),

γ) Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και/ή κινητό τηλέ-
φωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του 
υπεύθυνου προς υιοθεσία,

δ) Σύντομο κείμενο το οποίο μπορεί να διευκολύνει 
την υιοθεσία, 

ε) Φωτογραφία του ζώου,
στ) Tυχόν έξοδα σίτισης και ιατρικής φροντίδας που 

έχουν αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει οι υπεύθυνοι 
προς υιοθεσία και τα οποία οφείλει να καταβάλει αυτός 
που θα υιοθετήσει το ζώο,

ζ) τυχόν υπερσύνδεσμος βίντεο που αφορά το συγκε-
κριμένο ζώο και

η) Τυχόν υπερσύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες υιοθε-
σίας για το ίδιο ζώο (π.χ. στην ιστοσελίδα φιλοζωικού 
σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης).

Όσα από τα ανωτέρω στοιχεία έχουν ήδη καταχωρι-
σθεί στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης 
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Ζώων Συντροφιάς αντλούνται απευθείας από αυτό κα-
τόπιν διασταύρωσης με τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρο-
νικής σήμανσης (microchip) της περ. α) της παρ. 1 του 
άρθρου 3.

3. Η επιτυχής καταχώριση στην Πανελλήνια Πλατφόρ-
μα Υιοθεσίας δημιουργεί έναν μοναδικό υπερσύνδεσμο, 
ο οποίος υποχρεωτικά αναρτάται σε οποιαδήποτε άλλη 
καταχώριση της αγγελίας σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, 
καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4. Πρόσβαση για την καταχώριση εγγραφής στην Πα-
νελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας έχουν: 

α) οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων που είναι πιστο-
ποιημένοι χρήστες του ΕΜΖΣ,

β) ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς,
γ) τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις που έχουν 

καταχωριστεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων 
και Οργανώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 και

δ) τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7 που διαθέτουν 
καταφύγιο εγγεγραμμένο στο Υπομητρώο Καταφυγίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή καταχώρι-
ση ζώου στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας είναι 
η διασταύρωση των στοιχείων των προσώπων των 
περ. β), γ) και δ), όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο 
Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων 
Συντροφιάς.

5. Η πληροφορία που αναρτάται στην Πανελλήνια 
Πλατφόρμα Υιοθεσίας είναι δημόσια προσβάσιμη. Ειδι-
κά ο ανάδοχος του ζώου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
αν θα εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία ή όχι.

6. Τα πρόσωπα της παρ. 4 οφείλουν να ενημερώσουν 
αμελλητί την Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία υιοθεσίας ή αν για οποια-
δήποτε λόγο το ζώο δεν είναι πλέον διαθέσιμο προς 
υιοθεσία.

7. Τα πρόσωπα της περ. α) της παρ. 4 οφείλουν να 
αναρτούν στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέ-
σποτων Ζώων τις αποφάσεις ευθανασίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4830/2021.

8. Κάθε ζώο μπορεί να έχει μια και μόνη εγγραφή στην 
Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας.

9. Δεν αναρτάται στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθε-
σίας αγγελία προς πώληση.

10. Για την ολοκλήρωση της κάθε ανάρτησης, το 
πρόσωπο που τη συμπληρώνει ενημερώνεται για τους 
όρους χρήσης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας 
και την πολιτική ασφαλείας αυτής, όπως είναι αναρτη-
μένα στην ιστοσελίδα (adoptastray.gov.gr/oroi_xrisis και 
adoptastray.gov.gr/politiki_asfaleias), καθώς και τη δή-
λωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσι-
οποίησης των δεδομένων που αφορούν στην ανάρτηση.

Άρθρο 9
Εγγραφή επιχειρήσεων εκτροφής, 
αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς 
στο Υπομητρώο Επαγγελματιών 
και Ερασιτεχνών Εκτροφέων

1. Οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπο-
ρίας ζώων συντροφιάς του άρθρου 8 του ν. 4830/2021, 
υποχρεούνται να εγγραφούν στο Υπομητρώο Επαγγελ-
ματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων.

2. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 
το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, κατόπιν αυθεντι-
κοποίησης με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του φυσικού ή νομικού προσώ-
που αντίστοιχα και διασταύρωσης με τον Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που τηρείται για το πρόσωπο 
αυτό στο Φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

3. Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει κατά την υποβολή της 
αίτησης τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Όνομα,
β) Επώνυμο, 
γ) Πατρώνυμο,
δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
ε) Αριθμό και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 
στ) Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, 
ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και 
η) Διεύθυνση και δήμο διαμονής.
Τα υπό α) έως ε) στοιχεία αντλούνται από το Φορολο-

γικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. Ειδικά στην 
περίπτωση νομικού προσώπου δηλώνονται:

α) Πλήρης επωνυμία και διακριτικός τίτλος, 
β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
γ) Δραστηριότητα,
δ) Έδρα,
ε) Τηλέφωνο επικοινωνίας,
στ) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και
ζ) Διεύθυνση και δήμος έδρας επιχείρησης ή σχετικού 

υποκαταστήματος.
Τα υπό α) έως δ) καθώς και ζ) στοιχεία αντλούνται από 

το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε..
Για την άντληση των ως άνω στοιχείων το ΕΜΖΣ διαλει-

τουργεί με το ανωτέρω Μητρώο μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47
του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα, με την αίτηση συ-
νυποβάλλονται ηλεκτρονικά υποχρεωτικά τα δικαιολο-
γητικά του άρθρου 16 της παρούσας.

4. Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθ-
μός γνωστοποίησης για τη νόμιμη λειτουργία των εγκα-
ταστάσεων.

5. Κάθε επιχείρηση της παρ. 1, για να ολοκληρωθεί η 
αίτησή της, ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του 
ΕΜΖΣ και την πολιτική ασφαλείας αυτού, όπως είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis και 
pet.gov.gr/politiki_asfaleias), καθώς και τη δήλωση συ-
ναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης 
των δεδομένων που αφορούν στην επιχείρηση.

6. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται και εγκρίνεται ή 
απορρίπτεται κατά περίπτωση από το Τμήμα Προστασί-
ας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως 
αυτό μεταφέρθηκε με το π.δ. 40/2021 από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Τα πρόσωπα της παρ. 2 ενημερώνουν με ηλεκτρο-
νική αίτησή τους τυχόν μεταβολές των δηλωθέντων 
στοιχείων τους, καθώς και για την πρόθεση διαγραφής 
τους από το Υπομητρώο η οποία τελείται κατόπιν έγκρι-
σης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του 
Υπουργείου Εσωτερικών.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2110 Τεύχος B’ 203/27.01.2022

8. Οι πληροφορίες που αναρτώνται στο παρόν Υπο-
μητρώο είναι δημόσια προσβάσιμες με εξαίρεση το πα-
τρώνυμο, τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου.

Άρθρο 10
Εγγραφή Ερασιτεχνών Εκτροφέων 
στο Υπομητρώο Επαγγελματιών 
και Ερασιτεχνών Εκτροφέων

1. Οι ερασιτέχνες εκτροφείς της παρ. 9 του άρθρου 
2 του ν. 4830/2021 υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο 
Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων.

2. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά κατόπιν αυθεντικοποί-
ησης του ερασιτέχνη εκτροφέα με τη χρήση των κωδικών 
- διαπιστευτηρίων του της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).

3. Στη αίτηση δηλώνονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) Όνομα, 
β) Επώνυμο,
γ) Πατρώνυμο,
δ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
ε) Αριθμός και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 
στ) Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, 
ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας,
η) Διεύθυνση και δήμος κατοικίας,
θ) Αν πρόκειται για ερασιτέχνη εκτροφέα σκύλου ή/

και γάτας,
ι) Οι φορείς οι οποίοι χορηγούν τη βεβαίωση της παρ. 9

του άρθρου 2 του ν. 4830/2021 και την άδεια για ανα-
παραγωγή της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4830/2021 
(Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδας ή Σύλλογος Ερασιτεχνών 
Εκτροφέων Σκύλων, εφόσον πρόκειται για ερασιτέχνη 
εκτροφέα σκύλων, Ελληνικός Όμιλος Γάτας ή Σύλλογος 
Εκτροφέων Γάτας Ελλάδος, εφόσον πρόκειται για ερασι-
τέχνη εκτροφέα Γάτας).

Τα υπό α) έως ε) στοιχεία αντλούνται από το Φο-
ρολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. Για την 
άντληση των ως άνω στοιχείων το ΕΜΖΣ διαλειτουργεί 
με το ανωτέρω Μητρώο μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Με την αίτηση συνυποβάλλεται η βεβαίωση της παρ. 9
του άρθρου 2 του ν.4830/2021.

4. Κάθε άδεια για αναπαραγωγή που λαμβάνει ο ερασι-
τέχνης εκτροφέας από τους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 
8 του ν .4830/2021 αναρτάται στο παρόν Υπομητρώο με 
επιμέλεια του εκτροφέα αμελλητί στην καρτέλα του οι-
κείου ζώου.

5. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι φορείς 
της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4830/2021 αποκτούν πρό-
σβαση στο ΕΜΖΣ κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση 
των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Π.Σ.Σ.Δ.Δ (taxisnet) 
που διαθέτει το νομικό πρόσωπο.

6. Κάθε ένας από τους αιτούντες της παρ. 1 για να ολο-
κληρωθεί η αίτησή του ενημερώνεται για τους όρους χρή-
σης του ΕΜΖΣ και την πολιτική ασφαλείας αυτού, όπως 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis 
και pet.gov.gr/politiki_asfaleias), καθώς και τη δήλωση 
συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης 
των δεδομένων που αφορούν στον ερασιτέχνη εκτροφέα.

7. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται και εγκρίνεται 
ή απορρίπτεται κατά περίπτωση από το Τμήμα Προστασί-
ας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως 
αυτό μεταφέρθηκε με το π.δ. 40/2021 από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Τα πρόσωπα της παρ. 1 ενημερώνουν με ηλεκτρονική 
αίτησή τους τυχόν μεταβολές των δηλωθέντων στοιχείων 
τους, καθώς και για την πρόθεση διαγραφής τους από το 
Υπομητρώο, η οποία τελείται κατόπιν έγκρισης από το 
Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

9. Οι πληροφορίες που αναρτώνται στο παρόν Υπο-
μητρώο είναι δημόσια προσβάσιμες με εξαίρεση το πα-
τρώνυμο, τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου

Άρθρο 11
Υπομητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων

1. Δικαίωμα καταχώρισης εγγραφής στο Υπομητρώο 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων έχουν οι πιστοποιημένοι 
κτηνίατροι του ΕΜΖΣ.

2. Για κάθε ζώο συντροφιάς, προκειμένου να εγγραφεί 
στο Υπομητρώο εθελοντικής αιμοδοσίας ζώων συντρο-
φιάς, καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία 
αντλούνται από το ΕΜΖΣ, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, 
βάσει του μοναδικού κωδικού ηλεκτρονικής σήμανσης 
(microchip):

α) Μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης, 
β) Όνομα ζώου,
γ) Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και/ή κινητό τηλέ-

φωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του 
ιδιοκτήτη και

δ) Στοιχεία για την ομάδα αίματος του ζώου.
3. Το Υπομητρώο του άρθρου αυτού είναι προσβάσι-

μο αποκλειστικά από πιστοποιημένους κτηνιάτρους του 
ΕΜΖΣ.

Άρθρο 12
Αποθετήριο διαβατηρίων

1. Πρόσβαση στο αποθετήριο διαβατηρίων έχουν οι 
εξουσιοδοτημένοι, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 
του άρθρου 2, υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού 
Συλλόγου.

2. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος της παρ. 1 καταχωρίζει 
τους αριθμούς κενών διαβατηρίων τα οποία διανέμονται 
σε εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 5 του ν. 4830/2021. Για τον σκοπό αυτό, 
στην ειδική φόρμα καταχωρίζεται εκτός από τους αριθ-
μούς διαβατηρίων και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
του κτηνιάτρου στον οποίο διατίθενται τα διαβατήρια, κα-
τόπιν διασταύρωσης με το Μητρώο του ΓΕΩΤΕΕ. Κάθε δι-
αβατήριο μπορεί να διατεθεί σε έναν και μόνο κτηνίατρο.

3. Πρόσβαση στον κατάλογο των διαβατηρίων που 
έχουν διατεθεί σε αυτούς έχουν οι κτηνίατροι, οι οποί-
οι οφείλουν αμελλητί να ενημερώσουν τον Πανελλήνιο 
Κτηνιατρικό Σύλλογο για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή 
άλλη μεταβολή. Ακολούθως, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός 
Σύλλογος ενημερώνει αντίστοιχα τα στοιχεία του απο-
θετηρίου.
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ΜΕΡΟΣ Ε’
Μητρώο Παραβατών

Άρθρο 13
Μητρώο Παραβατών

1. Το Μητρώο παραβατών του άρθρου 36 του ν. 4830/
2021, το οποίο τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών, δια-
λειτουργεί με το ΕΜΖΣ.

2. Σε περίπτωση απόπειρας καταχώρισης ως ιδιοκτήτη 
ή αναδόχου ζώου συντροφιάς ή ορισμού ως υπευθύνου 
για την ευζωία του ζώου εκπροσώπου νομικού προσώ-
που, προσώπου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μη-
τρώο παραβατών, η ολοκλήρωση της καταχώρισης δεν 
είναι εφικτή.

3. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει στο ΕΜΖΣ ειδική διε-
παφή η οποία διασυνδέεται με το Μητρώο Παραβατών 
που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις που παρατίθε-
νται στο άρθρο 36 του ν. 4830/2021 μέσω της οποίας 
ελέγχεται αν είναι καταχωρισμένος σε αυτό ο Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου του υποψήφιου προσώπου της 
παρ. 2. Σε περίπτωση θετικής απόκρισης η διαδικασία 
δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

4. Ομοίως, τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 8 ελέγ-
χουν, μέσω της ως άνω διεπαφής, πριν την ολοκλήρωση 
της υιοθεσίας ενός αδέσποτου ζώου, αν ο υποψήφιος 
νέος ιδιοκτήτης είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πα-
ραβατών. Σε περίπτωση θετικής απόκρισης, η υιοθεσία 
δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
Δημοσιότητα ΕΜΖΣ - 
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - 
Εγγραφή νομικών προσώπων στο ΕΜΖΣ

Άρθρο 14
Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

1. Το ΕΜΖΣ δημοσιεύει υπό μορφή μηχανογραφικά 
επεξεργάσιμων δεδομένων τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Συγκεντρωτικό κατάλογο ανά δήμο και ανά είδος 
ζώου (σκύλος ή γάτα) με τον αριθμό των ζώων συντρο-
φιάς που έχουν καταχωρισθεί ως αδέσποτα και τον αριθ-
μό των στειρωμένων.

β) Συγκεντρωτικό κατάλογο ανά δήμο με τον αριθ-
μό των ζώων συντροφιάς που έχουν καταχωρισθεί στο 
ΕΜΖΣ ως δεσποζόμενα από κατοίκους του οικείου δή-
μου, τον αριθμό όσων από αυτά έχουν στειρωθεί και τον 
αριθμό όσων από αυτά έχουν στείλει δείγμα γενετικού 
υλικού.

γ) Κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των 
πιστοποιημένων κτηνιάτρων του ΕΜΖΣ.

δ) Κατάλογο με όλα τα εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο 
Μητρώο φιλοζωικά σωματεία ή τις φιλοζωικές οργανώ-
σεις με τα πλήρη στοιχεία που έχουν υποβάλει.

ε) Κατάλογο καταφυγίων με τα πλήρη στοιχεία αυτών, 
όπως έχουν καταχωρισθεί στο αντίστοιχο Υπομητρώο.

στ) Κατάλογο φιλοξενούμενων ζώων ανά καταφύγιο 
και είδος ζώου.

ζ) Συγκεντρωτικό κατάλογο φιλοξενούμενων ζώων 
ανά καταφύγιο και είδος ζώου με παρακολούθηση του 

αριθμού αυτού ανά ημέρα για επιλεχθέν χρονικό διά-
στημα.

η) Συγκεντρωτικό κατάλογο αριθμού υιοθεσιών που 
έχουν ολοκληρωθεί μέσω της πανελλήνιας πλατφόρμας 
υιοθεσιών.

θ) Πλήρη κατάλογο επιχειρήσεων εκτροφής, αναπα-
ραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.

ι) Κάθε άλλη αντίστοιχη ομάδα δεδομένων που μπορεί 
να προκύψει από τα τηρούμενα στοιχεία στο ΕΜΖΣ.

2. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να απεικονίζο-
νται και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και να εξάγονται 
και σε περιορισμένο υποσύνολο των δεδομένων με χρή-
ση φίλτρων (ενδεικτικά ηλικία ζώου).

Άρθρο 15
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση 
του ΕΜΖΣ, ορίζεται ως υπεύθυνη επεξεργασίας των κα-
ταχωριζόμενων ή αντλούμενων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 
119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 
- Γ.Κ.Π.Δ.). Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναλαμβάνει 
τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση 
και την προστασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, 
την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραι-
ότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των 
δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή 
λειτουργία του ΕΜΖΣ. Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει 
την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλ-
ληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφάλειας των ανωτέρω δεδομένων, και, κατ` ελάχιστον, 
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα 
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ και του ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως αυτοτελώς 
υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το μέρος που αφορά στην 
επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στα άρ-
θρα 6, 7, 9 και 10 της παρούσας κατά τον έλεγχο των 
υποβαλλόμενων σύμφωνα με τα άρθρα αυτά αιτήσεων 
εγγραφής. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εσωτερι-
κών αναλαμβάνει την προστασία των ανωτέρω δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από 
κάθε πηγή και την επεξεργασία αυτών υπό συνθήκες που 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα 
και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, 
το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση λήψης 
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των ανω-
τέρω δεδομένων, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό 
και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Γ.Κ.Π.Δ και του ν. 4624/2019.

3. Η νομική βάση της επεξεργασίας των ανωτέρω 
δεδομένων συνίσταται: α) στην εκπλήρωση έννομης 
υποχρέωσης, κατά την έννοια της περ. γ΄ της παρ. 1 του 
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άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ., η οποία απορρέει από το άρθρο 4
του ν. 4830/2021 και β) στην εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την 
έννοια της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων 
είναι η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των ζώων 
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και η διενέργεια 
των αναγκαίων ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας, 
από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 16
Εγγραφή νομικών προσώπων στο ΕΜΖΣ

1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις όπου το νομικό πρόσωπο υποχρεούται, κατά 
την κείμενη νομοθεσία, να δηλώσει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του νομικού προσώπου υποβάλλει Πιστο-
ποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλονται τα κατά περί-
πτωση αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως, ενδεικτικά, καταστατικό του νομικού προσώπου, 
απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., 
ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με τη μορφή 
του νομικού προσώπου), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των με-
ταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτά προκύ-
πτουν από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό 
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλονται τα κατά περί-
πτωση αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και με-
ταβολών (όπως, ενδεικτικά, καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με 
τη νομική μορφή του νομικού προσώπου), συνοδευό-
μενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

2. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα 
αντίστοιχα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπεται η 
έκδοσή τους, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώ-
που, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς 
τη νόμιμη σύσταση, τις μεταβολές και την εκπροσώπηση 
του νομικού προσώπου. Τα αλλοδαπά έγγραφα υποβάλ-
λονται νομίμως επικυρωμένα και με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα.

3. Ειδικά για την περίπτωση των επιχειρήσεων εκτρο-
φής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, 
της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, 
όπου υπεύθυνος για την ευζωία του ζώου ορίζεται φυ-
σικό πρόσωπο, διάφορο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση του αρμοδίως απο-
φασίζοντος οργάνου περί ορισμού του.

4. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο 

ΕΜΖΣ για την εγγραφή του στο οικείο ανά περίπτωση 
Υπομητρώο (Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων, 
Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων) και συνο-
δεύουν την αίτηση εγγραφής. Μετά την εγγραφή στο 
Υπομητρώο το νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να εγ-
γράφει ζώα συντροφιάς στο όνομά του, με τη διαδικασία 
του άρθρου 3.

5. Τα δικαιολογητικά των παρ. 1, 2 και 3 γίνονται απο-
δεκτά και ως απλά ψηφιοποιημένα έγγραφα (π.χ. αρχεία 
PDF) χωρίς εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκε-
κριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

Άρθρο 17
Έναρξη Ισχύος

Η παραγωγική λειτουργία κάθε επιμέρους Υπομη-
τρώου του ΕΜΖΣ εκκινεί από τη δημοσίευση σχετικής 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μοσχάτο, 17 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Επικρατείας

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Ι

Αριθμ. 6180 (2)
  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού που υπηρετεί στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» 

για το Α΄ εξάμηνο 2022.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄176).

2. Τις διατάξεις του ν. 2636/1998 «Σύσταση εταιρει-
ών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και 
για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση 
Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις 
της νομοθεσίας για τον τουρισμό» (Α΄198), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 7, 
του ν. 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, 
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρή-
σεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 100), με 
το οποίο θεσμοθετείται η δωδεκάωρη λειτουργία της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ανώνυ-
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 127/2020).
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4. Το καταστατικό της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Α.Ε.» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3081401000, κωδικός αριθμός κα-
ταχώρισης: 2317623), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 113261/27.10.2020 σχετική απόφαση με 
ΑΔΑ: 622Ξ46ΜΤΛΡ-ΨΛΤ.

5. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 Εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ- 
0ΝΜ) με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 ’’Μισθο-
λογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις’’» (Α΄ 176).

6. Την υπό στοιχεία οικ. 2/40112/ΔΕΠ/26.05.2017 (ΑΔΑ: 
Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους με θέμα: «Παροχή Οδηγιών», αναφορικά με την ωρι-
αία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε 
υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέ-
ρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

7. Την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση, πέραν του 
κανονικού ωραρίου και, συγκεκριμένα, μέχρι την 22η 
βραδινή, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, κα-
θώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών, για την έγκαιρη προετοιμασία 
και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος «Φε-
στιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2022», διακοσίων (200) 
υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου και εποχικού 
προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγορίας εκ-
παίδευσης, εκατόν τριάντα (130) τεχνικών υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς και είκοσι (20) αρχαιοφυλάκων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επί-
βλεψη των εκδηλώσεων της θερινής περιόδου 2022 στα 
αρχαία θέατρα Επιδαύρου και Ωδείου Ηρώδου Αττικού.

8. Την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση, πέραν της 
22ης βραδινής, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομά-
δας, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για την έγκαιρη προ-
ετοιμασία και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμ-
ματος «Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2022» διακο-
σίων (200) υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου και 
εποχικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων και κα-
τηγορίας εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα (130) τεχνικών 
υπαλλήλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς και 
είκοσι (20) αρχαιοφυλάκων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για την επίβλεψη των εκδηλώσεων της 
θερινής περιόδου 2022 στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου 
και Ωδείου Ηρώδου Αττικού.

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
επιτακτικών αναγκών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», το 
προσωπικό απασχολείται πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

10. Την από 05.03.2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» (αρ. συ-

νεδρίασης 136) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Γενικό Διευθυντή της 
Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

11. Την από 11.01.2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή σχετικά με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
προσωπικού που υπηρετεί στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Α.Ε.» για το Α’ εξάμηνο 2022.

12. Την από 13.01.2022 απόφαση Διοικητικού Συμ-
βουλίου (αρ. συνεδρίασης 200) «Έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στην «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» για το Α’ εξάμηνο 2022».

13. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθει-
σών αναγκών προκαλείται δαπάνη, η οποία συμπεριλαμ-
βάνεται στην υπ’ αρ. 6117/11.01.2022 σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΦΗ9469ΗΙ8-9ΡΛ) μέχρι 
του ποσού των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ευρώ 
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», αποφασίζει:

Την έγκριση της υπερωριακής, νυκτερινής και κατά τις 
Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως έως και τις 30 Ιουνίου 2022, με την 
προβλεπόμενη από το Νόμο αμοιβή του προσωπικού, 
που αναφέρεται στις παρ. 7 και 8 του ανωτέρω σκεπτι-
κού, ως ακολούθως:

α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση έως τις 
22:00, με αμοιβή η οποία δε θα υπερβαίνει κατά ανώτατο 
όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εργαζόμενο.

β) Την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα εργασίας, 
όπως θα προκύψει από τις υπηρεσιακές ανάγκες της 
Εταιρείας και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες καθ' υπέρ-
βαση αυτής, ανά εργαζόμενο.

γ) Την εργασία Κυριακών - Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά 
εβδομάδα εργασίας, όπως θα προκύψει από τις υπηρε-
σιακές ανάγκες της Εταιρείας και μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ' υπέρβαση αυτής, ανά εργαζόμενο.

Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των 
αναγκών Α’ εξαμήνου έτους 2022. Οι ώρες που προβλέ-
πονται για τους υπαλλήλους είναι εντός των ορίων που 
θέτουν οι σχετικές διατάξεις. Υπεύθυνοι για την βεβαί-
ωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργα-
σίας, ορίζονται οι υπεύθυνοι των τμημάτων και των χώ-
ρων διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 
2022, οι οποίοι θα υποβάλλουν τις σχετικές βεβαιώσεις 
προς τελική έγκριση στον Γενικό Διευθυντή. Ο αριθμός 
των εργαζομένων μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση των ωρών 
υπερωριακής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα 
γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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