
Το τσιπ (ηλεκτρονική ταυτότητα) 
µπορεί να φέρει το κατοικίδιό σας πίσω στο 
σπίτι σας
Αν δεν έχετε βάλει τσιπ (ηλεκτρονική ταυτότητα) στον σκύλο σας, 
παραβιάζετε το Νόµο και µπορεί να σας επιβληθεί πρόστιµο µε φυλάκιση 
µέχρι πέντε µήνες ή µε χρηµατική ποινή από τριακόσια µέχρι χίλια 
πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές. Ο Νόµος 3170/2003, άρθρο2, 
παρ.2 επιβάλλει στους ιδιοκτήτες σκύλων την ηλεκτρονική σήµανση αυτών.
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Γνωρίζετε πόσο οδυνηρό µπορεί να είναι 
για εσάς το να χάσετε τον σκύλο ή τη γάτα 
σας και να µην τον/την ξαναδείτε ποτέ; Ο 
πόνος του να µην ξέρετε τι έχει συµβεί στον 
τετράποδο φίλο σας. Σας τον κλέψανε; Είναι 
ακόµη ζωντανός; Αναπάντητα ερωτήµατα 
που θα σας βασανίζουν επί χρόνια. 
∆υστυχώς, αυτή είναι η πραγµατι-κότητα 
µε χιλιάδες σκύλους και γάτες που χάνονται 
κάθε χρόνο.

Παρόλο που η ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
των γατών δεν είναι υποχρεωτική από το 
Νόµο, σας προτείνουµε να την εφαρµόζετε.

Η ηλεκτρονική 
ταυτότητα έχει 
αναγνωριστεί ως ο 
αποτελεσµατικότερος 
κι ασφαλέ-στερος 
τρόπος µόνιµης 
ταυτοποίησης του 
κατοικίδιού σας. Μην 

περιµένετε µέχρι να είναι πολύ αργά. Βάλτε 
τσιπ στο κατοικίδιό σας τώρα!

Τι είναι το τσιπ;
Το µικροτσιπ είναι ένα 
ηλεκτρονικό τσιπ, στο µέγεθος ενός κόκκου 
ρυζιού που εµφυτεύεται υποδόρια στη δεξιά 
πλευρά του λαιµού κοντά στον ώµο του 
κατοικίδιού σας. Η διαδικασία, που γίνεται 
από κτηνίατρο, είναι γρήγορη κι εύκολη, 
δεν προκαλεί περισσότερη δυσφορία στο 
ζωάκι σας από ότι ένα συνηθισµένο εµβόλιο 
και δεν έχει καµία αρνητική επίπτωση στην 
υγεία του. Το τσιπ, αφού εµφυτευτεί, µπορεί 
να αφαιρεθεί µόνο µε χειρουργική επέµβαση 
και ο χρόνος ζωής του είναι ο ίδιος µε αυτόν 
του κατοικίδιού σας.

Πώς λειτουργεί το 
µικροτσιπ;
Κάθε µικροτσιπ έχει τον δικό του µοναδικό 
αριθµό. Ο κτηνίατρός σας θα σας δώσει 
ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού 
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Τοπικός Σύνδεσµος:

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο περιέχει την περιγραφή του 
κατοικίδιού σας, τα προσωπικά στοιχεία σας και τον αριθµό του τσιπ.  
Ένα αντίγραφο στέλνεται επίσης, στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό 
Σύλλογο. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην πανεθνική βάση 
ηλεκτρονικών αρχείων. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να απευθύνονται στον 
κτηνίατρό τους και να τον ενηµερώνουν για κάθε αλλαγή των 
παραπάνω στοιχείων.

Μετά την εµφύτευση, το τσιπ ανιχνεύεται και διαβάζεται από µια ειδική ηλεκτρονική 
συσκευή (scanner).

Πόσο κοστίζει η διαδικασία;
Οι τιµές µπορεί να ποικίλλουν όµως, η 
µέση τιµή είναι περίπου 40-45 Ευρώ. Αν 
το κατοικίδιό σας ζήσει 10 χρόνια, η τιµή 
µεταφράζεται σε 4,5 Ευρώ το χρόνο. Αυτό 
το κόστος είναι σίγουρα ελάχιστο σε σχέση 
µε το ψυχολογικό κόστος που θα σας 
προκαλέσει η απώλεια του ζώου σας.

Το κατοικίδιό µου πρέπει να 
φοράει και ταυτότητα εκτός 
του τσιπ;
ΒΕΒΑΙΑ, όλα τα κατοικίδια πρέπει να 
φέρουν ταυτότητες σε µόνιµη βάση, 
καθώς µε αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζουν 
µε µια πρώτη µατιά, από ένα αδέσποτο ή 
εγκαταλειµµένο ζώο. Αν κάποιος φιλόζωος 
βρει το ζωάκι σας θα µπορέσει να σας το 
επιστρέψει άµεσα.

Ταξιδεύοντας µε το 
κατοικίδιό σας
Όλα τα κατοικίδια που ταξιδεύουν 
σε χώρες της Ε.Ε. απαιτείται να 
φέρουν µικροτσιπ και να είναι πλήρως 
εµβολιασµένα, σύµφωνα µε το ατοµικό 
πρόγραµµα εµβολιασµού τους. 

Όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στο 
Ευρωπαϊκό βιβλιάριο-διαβατήριο του 
κατοικίδιού σας µαζί µε τα στοιχεία 
του κτηνίατρού σας. Συµβουλευτείτε 
τον κτηνίατρό σας για τις σχετικές 
λεπτοµέρειες, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε 
σε χώρα εκτός της Ε.Ε.


