Τι είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip) του ζώου μου;

Τι είναι το Microchip;
Το Microchip είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα του ζώου σας.
Πρόκειται για μια μικρή κάψουλα από βιο-ενεργό γυαλί που
έχει το μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού. Μέσα στην κάψουλα
βρίσκεται ένας ηλεκτρομαγνητικός αναμεταδότης, μέσα στον
οποίο είναι αποθηκευμένος ένας μοναδικός αριθμός 15
ψηφίων που αντιστοιχεί στο ζώο σας. Τα πρώτα ψηφία αυτού
του κωδικού αναφέρονται στη χώρα προέλευσης του
microchip.

Πως τοποθετείται το Microchip;
Το Microchip εμφυτεύεται από τον κτηνίατρο μέσω μιας ειδικής σύριγγας και δεν προκαλεί
περισσότερη ενόχληση στο ζωάκι σας απ’ ότι ένα συνηθισμένο εμβόλιο. Τοποθετείται
υποδόρια (κάτω από το δέρμα) μ’ ένα μικρό τσίμπημα συνήθως στην κάτω αριστερή πλευρά
του τραχήλου του ζώου χωρίς να χρειάζεται αναισθησία. Μετά την εμφύτευση, το microchip
ανιχνεύεται και διαβάζεται από μια ειδική ηλεκτρονική συσκευή (scanner).
Ο κτηνίατρός σας θα σας δώσει δύο αντίγραφα του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης τα οποία περιέχουν την περιγραφή του κατοικίδιού σας, τα προσωπικά
στοιχεία σας και τον αριθμό του microchip. Το ένα το κρατάτε εσείς και το άλλο το καταθέτετε
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην πανεθνική
βάση ηλεκτρονικών αρχείων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει
να ενημερώνουν τον κτηνίατρό τους για κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων.
Η διαδικασία τοποθέτησης και καταχώρησης κοστίζει 30 ευρώ.
Είναι υποχρεωτικό να έχει το κατοικίδιο μου Microchip;
Μέσα σε 1 μήνα από την απόκτηση του κατοικίδιου σας, βάσει του νόμου 3170/2003 άρθρο
2, παρ.2 και 4039/2014 για τα κατοικίδια και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς πρέπει
υποχρεωτικά να μεριμνήσετε για την τοποθέτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας στο σκύλο και τη
γάτα σας. Είναι πολύ σημαντικό εκτός από την τοποθέτηση του microchip να καταχωρηθούν

σωστά τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του
κτηνιάτρου σας!
Αν δεν φέρει microchip ο σκύλος ή η γάτα σας, παραβιάζετε το Νόμο και μπορεί να σας
επιβληθεί πρόστιμο με χρηματική ποινή 300 ευρώ.
Εάν χάσετε το ζώο σας, θα πρέπει να το δηλώσετε στον κτηνίατρό σας (μαζί με τον αριθμό
microchip) μέσα σε 5 ημέρες από την απώλεια του, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί εγκατάλειψη
αλλά και να μπορέσει να εντοπιστεί.
Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου
συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο
ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού).
Τι πρέπει να κάνω αν το κατοικίδιο μου έχει Microchip αλλά δεν είναι καταχωρημένο στο
όνομα μου;
Αν υιοθετήσετε ένα ζώο από κάποιο γνωστό σας ή κάποια φιλοζωική, στο οποίο έχει ήδη
τοποθετηθεί microchip, τότε θα πρέπει να πάτε στον κτηνίατρο σας μαζί με το συμβόλαιο
υιοθεσίας και να το καταχωρήσετε με τα δικά σας στοιχεία. Τα ανανεωμένα στοιχεία του
ζώου και τα δικά σας θα περαστούν μέσω του κτηνιάτρου σας στην διαδικτυακή ηλεκτρονική
βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Για ποιους λόγους είναι καλό να έχει το ζώο μου microchip;
Η τοποθέτηση του microchip είναι μια πράξη φροντίδας, υπευθυνότητας και προστασίας του
ζώου σας που του προσφέρει μια ποιοτικά καλή και ασφαλή ζωή.
Μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης microchips των κατοικίδιων ζώων, οι κτηνίατροι
μπορούν να καταχωρούν και να αναζητούν τα στοιχεία κάθε ζώου με ευκολία. Αυτό σημαίνει
ότι:
✓ Διευκολύνεται η ανεύρεση χαμένων ζώων. Εάν χαθεί το ζώο σας και το βρει
κάποιος, μπορεί να το πάει σε κάποιο κτηνίατρο και τότε η διαδικασία αναγνώρισης
του ζώου και του ιδιοκτήτη του είναι πολύ εύκολη και γρήγορη. Ο κτηνίατρος θα
μπορέσει να βρει τα στοιχεία σας μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα σας τηλεφωνήσει για να έρθετε να το
πάρετε και πάλι κοντά σας!
✓ Το microchip βοηθάει στην αποτροπή κλοπής ζώων. Στην περίπτωση που κάποιος
αποφασίσει να κρατήσει το ζωάκι σας, μόλις επισκεφθεί κάποιον κτηνίατρο θα
διαπιστωθεί μέσω του scanner σε ποιο όνομα είναι δηλωμένο, καθώς ο κτηνίατρος
είναι υποχρεωμένος να ελέγξει αν το ζώο φέρει microchip και να επαληθεύσει την
ιδιοκτησία του. Η κλοπή ζώου απειλείται με φυλάκιση 6 μηνών και πρόστιμο 3.000
ευρώ.
✓ Το microchip είναι πιο αξιόπιστο από την απλή κονκάρδα με το τηλέφωνο του
ιδιοκτήτη, καθώς δεν πρόκειται να χαθούν ποτέ από το σώμα του ζώου.

✓ Κάθε κατοικίδιο ζώο που πρόκειται να ταξιδέψει εντός Ελλάδος και Ε.Ε. με
αεροπλάνο, πλοίο ή τρένο, απαιτείται να φέρει microchip και να είναι πλήρως
εμβολιασμένο.
✓ Το microchip είναι ένας πολύ καλός τρόπος αναγνώρισης αλλά και μείωσης του
αριθμού των αδέσποτων και εμβολιασμένων ζώων κάθε Δήμου.
✓ Το microchip είναι ένας τρόπος προστασίας των ζώων απέναντι σε ασυνείδητους
ιδιοκτήτες που τα εγκαταλείπουν.

Είναι το Microchip επιβλαβές για την υγεία του ζώου;
Οι μικροσκοπικές κάψουλες είναι κατασκευασμένες από υλικό όπου δεν δημιουργεί
οποιαδήποτε αντίδραση στον οργανισμό και εφόσον ο κτηνίατρος ακολουθήσει τις οδηγίες
δεν θα παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Τα microchips ενεργοποιούνται μόνο όταν
περάσουμε το scanner πάνω από το σώμα του ζώου. Έπειτα, το scanner «διαβάσει» τα
ραδιοκύματα που εκπέμπει το microchip και διαβάζει τον 15ψήφιο κωδικό. Μέχρι στιγμής,
δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές παρενέργειες ή ενοχλήσεις από την τοποθέτηση microchip.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.

