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ΘΕΜΑ: « ∆ιευκρινήσεις  για τη διαδικασία κρίσης επικινδύνων ζώων 
συντροφιάς και τη διαχείρισή τους »  
  

Θέλοντας να διευκρινίσουµε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για το 
χαρακτηρισµό αδέσποτων ζώων ως επικίνδυνων καθώς και  τη µετέπειτα διαχείρισή 
τους, σύµφωνα µε το  ν.4039/2012 (Α 15) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
αναφέρουµε τα εξής : 

 
1. Σύµφωνα µε την περίπτωση στ’ του άρθρου 1 του ν.4039/2012 όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 παρ. 1 α του ν. 4235/2014 (Α 32), 
«Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει 
απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον 
άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας 
σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα 
ζώα και δεν θεραπεύεται.» 

2. Σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 9 του ν.4039/2012 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 παρ.6 ε. του ν. 4235/2014, « α) Σε κάθε 
∆ήµο συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου πενταµελής επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, τα δύο µέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωµατεία 
και τις ενώσεις που λειτουργούν νόµιµα και που εδρεύουν στο ∆ήµο ή στην 
οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή µετέχουν: 
 αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο και ο οποίος 
είναι, κατά προτίµηση, ο υπεύθυνος του προγράµµατος διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος. 
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως 



αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων και 
ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου ∆ήµου. 
 γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο, µε τον 
αναπληρωτή του. 
 Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, 
σύµφωνα µε τον ορισµό της περίπτωσης στ του άρθρου 1, όπως ισχύει 
και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων. Οι ∆ήµοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες 
δηµιουργούν δίκτυο ενηµέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται 
προς υιοθεσία. 
 β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός 
αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της 
πραγµατοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την 
οριστική απόφαση λαµβάνει ειδική επιστηµονική επιτροπή που 
συγκροτείται σε κάθε ∆ήµο µε απόφαση του ∆ηµάρχου και αποτελείται από:  
αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας µε τον αναπληρωτή του, 
 ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη Χώρα και 
δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου ή όµορου ∆ήµου 
µε τον αναπληρωτή του, 
 γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη Χώρα και 
συνεργάζεται µε το φιλοζωικό σωµατείο που δραστηριοποιείται στην 
περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου ή όµορου ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του. 
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει τη γνώµη 
εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου 
σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων.» 
 

 
3.  Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4039/2012 όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 παρ.6 δ. του ν. 4235/2014, « αν 
διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι (τα ζώα που έχουν 
περισυλλεχθεί ) είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από 
ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω 
γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη 
µε τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της 
περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία 
υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.» 

 
4.  Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4039/2012, όπως ισχύει, «η 

πρόληψη και η αντιµετώπιση των νοσηµάτων, που µεταδίδονται από τα ζώα 
στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους, γίνεται µε ειδικά 
προγράµµατα, που καταρτίζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εφαρµόζονται από 
τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης». 

 
5.  Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.4039/2012, όπως ισχύει, «αν 

εκδηλωθεί κρούσµα λύσσας σε ζώο, η Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής 
µπορεί να λαµβάνει πρόσθετα µέτρα είτε σε συγκεκριµένη περιοχή της 
χώρας είτε σε όλη την Επικράτεια πέραν εκείνων, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των νόµων 1197/1981 και 2017/1992». 



 
6.  Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.4039/2012, όπως ισχύει, «µε 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται 
οι κτηνιατρικοί υγειονοµικοί κανόνες και όροι, που αφορούν στην αποτροπή 
του κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νοσηµάτων ». 

 
7. Οι επιτροπές που αποφασίζουν για την επικινδυνότητα ενός ζώου  

σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθεσία, θα πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια 
από τα οποία θα προκύπτει η κατάταξη του συγκεκριµένου ζώου στην 
κατηγορία των επικίνδυνων ζώων, σύµφωνα µε τον ορισµό του  
ν.4039/2012 (Α 15) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριµένα θα 
πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 
 

•••• Η επικινδυνότητα ενός ζώου διαπιστώνεται κατά την κτηνιατρική 
εξέταση στην οποία υποβάλλεται το ζώο όταν περισυλλεχθεί,  
όπως ορίζει ο νόµος (αναφέρεται ανωτέρω στην  παρ. 3).        

•••• Όταν υπάρχει καταγγελία για ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει 
επιθετική συµπεριφορά προς κάποιον άνθρωπο ή άλλο ζώο, θα 
πρέπει αυτό να περισυλλέγεται και να οδηγείται σε καταφύγιο 
όπου θα παραµένει για κατάλληλο διάστηµα  ώστε να 
παρακολουθείται η συµπεριφορά του από τον υπεύθυνο κτηνίατρο 
του καταφυγίου. Κατά την παραµονή του ζώου στο καταφύγιο, 
ελέγχεται η συµπεριφορά του προς το προσωπικό που εργάζεται 
στο καταφύγιο ( κτηνίατροι, σταβλίτες κ.α.) καθώς επίσης και η 
συµπεριφορά που εκδηλώνει προς τα υπόλοιπα ζώα που 
φιλοξενούνται στο καταφύγιο. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να 
ελεγχθεί και η απρόκλητη επιθετικότητα που πιθανόν εµφανίσει 
κάποιο ζώο. Οι παρατηρήσεις του υπεύθυνου κτηνιάτρου 
καταγράφονται σε έκθεση, η οποία κατατίθεται στην  πενταµελή 
επιτροπή.  

•••• Μπορεί να ζητείται η γνώµη εκπαιδευτή σκύλων, όπως ορίζει και ο 
νόµος, προκειµένου να αξιολογηθεί η συµπεριφορά του ζώου το 
οποίο φιλοξενείται στο καταφύγιο. Οι παρατηρήσεις του 
εκπαιδευτή σκύλων καταγράφονται σε έκθεση, η οποία 
κατατίθεται στην  πενταµελή επιτροπή.  

•••• Πρέπει να κατατίθεται στην ανωτέρω επιτροπή, ιατρική 
γνωµάτευση που θα πιστοποιεί τις σωµατικές βλάβες που έχει 
υποστεί το θύµα της επίθεσης (άνθρωπος ή ζώο) εφόσον υπάρχει 
τέτοια γνωµάτευση. 

•••• Πρέπει να κατατίθεται στην ανωτέρω επιτροπή, αντίγραφο της 
καταγγελίας που έχει γίνει στον οικείο ∆ήµο ή στο Αστυνοµικό 
Τµήµα, από το θύµα της επίθεσης, εφόσον υπάρχει τέτοια 
καταγγελία.   

•••• Η πενταµελής επιτροπή του ∆ήµου, αφού συνεκτιµήσει όλες τις 
παραπάνω παραµέτρους, αποφασίζει για την επικινδυνότητα ή όχι 
του ζώου. 

•••• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οµόφωνη απόφαση της 
πενταµελούς επιτροπής, η οριστική απόφαση λαµβάνεται από την 



ειδική τριµελή του ∆ήµου, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από 
κτηνιάτρους. 

•••• Όταν το ζώο πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που 
µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν 
θεραπεύεται, θα πρέπει να συντάσσεται έκθεση από τον υπεύθυνο 
κτηνίατρο του καταφυγίου ή τον κτηνίατρο που έχει συνάψει 
σύµβαση µε το ∆ήµο για την εφαρµογή του προγράµµατος 
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, µε την  οποία 
στοιχειοθετεί τον χαρακτηρισµό του ζώου ως επικίνδυνο, λόγω της 
κατάστασης της υγείας του. Η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται 
και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στο ζώο.  Σε περίπτωση υποψίας λύσσας σε 
κατοικίδια σαρκοφάγα, ακολουθούνται οι διατάξεις της υπ' 
αριθ. 331/10301/25.01.13 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Πρόγραµµα Επιτήρησης και Καταπολέµησης της Λύσσας 
στην Ελλάδα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

   
   

8. Η διαχείριση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς που θα κριθεί ως 
επικίνδυνο από τις αρµόδιες κατά το νόµο επιτροπές, κρίνεται κατά 
περίπτωση και µπορεί να είναι η εξής : 
 

•••• Υιοθεσία του ζώου  εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενηµέρωση 
του νέου ιδιοκτήτη για το χαρακτηρισµό του ζώου ως επικίνδυνου 

•••• Ευθανασία του ζώου σε περίπτωση που τα φιλοζωικά σωµατεία 
της περιοχής αρνηθούν να αναλάβουν την υιοθεσία του. 

•••• Σε κάθε περίπτωση που το ζώο  πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού 
νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα 
ζώα και δεν θεραπεύεται, γίνεται ευθανασία του ζώου. Η 
διαχείριση των ζώων που νοσούν ή είναι φορείς της λεϊσµανίασης, 
περιγράφεται στο άρθρο 17 α  του ν.4039/2012 που προστέθηκε µε 
το άρθρο 46 παρ. 10 του ν. 4235/2014. Σε περίπτωση υποψίας 
λύσσας σε κατοικίδια σαρκοφάγα, ακολουθούνται οι διατάξεις της 
υπ' αριθ. 331/10301/25.01.13 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Πρόγραµµα Επιτήρησης και Καταπολέµησης της Λύσσας στην 
Ελλάδα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 

 9.  Η διαχείριση ενός ζώου συντροφιάς που δεν κρίνεται ως επικίνδυνο από  
τις αρµόδιες κατά το νόµο επιτροπές, αλλά παρουσιάζει συµπεριφορά η οποία  
δηµιουργεί προβλήµατα στους πολίτες ή στα υπόλοιπα ζώα της περιοχής ( 
προσέγγιση σε κινούµενα οχήµατα µε κίνδυνο την πρόκληση τροχαίου 
ατυχήµατος, δηµιουργία αγέλης κ.α.) µπορεί να είναι η εξής : 

 
•••• Υιοθεσία του ζώου  εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενηµέρωση 

του νέου ιδιοκτήτη για την ιδιαίτερη συµπεριφορά του ζώου. 
•••• Επανένταξη του ζώου σε άλλο σηµείο, ώστε να διασπαστεί πχ η 

αγέλη και παρακολούθηση του ζώου για το αν θα εκδηλώσει εκ 
νέου την ίδια συµπεριφορά  



•••• Ανάθεση του ζώου σε  εκπαιδευτή σκύλων ώστε να διορθωθεί η 
προβληµατική συµπεριφορά. 
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