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ΘΕΜΑ :  « Απάντηση σε Επιστολή» 

    Σχετ     :   Η µε αρ. πρωτ 892/16 26/11/2016  επιστολή σας   

 

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής σας, σας ενηµερώνουµε για τα κάτωθι : 

1) Σχετικά µε το µε αριθ πρωτ 141067/28-072016 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  υπενθυµίσαµε  στην ανωτέρω υπηρεσία ότι  η 
παράγραφος 8 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 έχει αντικατασταθεί από την παρ 6 του άρθρου 44 του ν. 
4384/2016 ( Α 78) µε την οποία απαλείφτηκε η απαγόρευση διατήρησης και παραµονής των ζώων σε 
καταφύγια  του εξωτερικού λόγω του ότι η χώρα µας δεν µπορεί να καθορίζει το που θα διαµένουν τα 
ζώα που υιοθετήθηκαν   µετά την έξοδο τους από την χώρα.   

2) Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί αρµοδιότητα των ∆ήµων .Η αρµοδιότητα 
αυτή µπορεί να ασκηθεί και από φιλοζωϊκά σωµατεία υπό την βασική προϋπόθεση της εγγράφου 
συµφωνία µε τον αρµόδιο ∆ήµο ,ο οποίος έχει την συνολική εποπτεία των περισυλλεγµένων ζώων. 

Η περισυλλογή αυτή γίνεται κατόπιν οδηγιών του ∆ήµου .  

Η περισυλλογή αυτή απαιτεί την ύπαρξη κατά κύριο λόγο νοµίµως λειτουργούντων καταφυγίων , 
δηµοτικών κτηνιατρείων ή ύπαρξη συµβάσεων των ∆ήµων µε ιδιωτικά κτηνιατρεία που διαθέτουν την 
κατάλληλη υποδοµή ώστε για εύλογο χρονικό διάστηµα να µπορεί να εξασφαλιστεί η παραµονή των 
αδέσποτων ζώων µετά την στείρωση τους και γενικά  µέχρι την οποιαδήποτε αποθεραπεία τους  σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις .  

3) Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να υιοθετήσει  αδέσποτο ζώο συντροφιάς πρέπει να απευθύνεται στον 
αρµόδιο ∆ήµο ό οποίος θα καθορίζει την όλη διαδικασία της υιοθεσίας . 

  4) Η  Γνωµοδότηση 130/2013 του ΝΣΚ απάντησε στα ερωτήµατα για το εάν επιτρέπεται η παραµονή 
ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητα αγροκτήµατα όπου δεν υπάρχει κατοικία και εάν µπορεί να επιβληθεί 
στην περίπτωση αυτή η παραµονή τους να γίνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις όµοιες µε τα 
ενδιαιτήµατα.   

    Τα ερωτήµατα αυτά ετέθησαν µε αφορµή περιστατικών συγκέντρωσης σηµαντικού αριθµού 
ζώων( σκύλων)  σε αγροκτήµατα όπου οι ιδιοκτήτες των χώρων αυτών κατά την διάρκεια   
επιτόπιων  ελέγχων  δήλωναν άλλοτε τα ζώα ως αδέσποτα και άλλοτε ως δεσποζόµενα . 

     Στη εν λόγω γνωµοδότηση µεταξύ άλλων  συµπεραίνεται  ότι η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού 
ζώων από ιδιώτη δεν µαρτυρά πρόθεση διατήρησης τους για ιδιωτικούς λόγους (συντροφιά 
,φύλαξη ) αλλά  πρόκειται για περισυλλογή αδέσποτων ζώων .Η διαπίστωση αυτή όµως δεν  
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νοµιµοποιεί την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων από πολίτες και µάλιστα  χωρίς την 
συνεργασία µε τους αρµόδιους ∆ήµους . 

  Οι εν λόγω δε πολίτες σε περίπτωση έλεγχου υπόκεινται αφενός µεν στις υποχρεώσεις των 
δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, χωρίς αυτό να καθιστά  τα  ζώα αυτά  δεσποζόµενα ζώα 
αφετέρου οφείλουν άµεσα  να µετακινήσουν τα ζώα σε νοµίµως λειτουργούντα καταφύγια σε 
στενή συνεργασία µε τον αρµόδιο ∆ήµο.  

  Εκ της γνωµοδοτήσεως αυτή προκύπτει ότι ο εθελοντισµός στο θέµα της εφαρµογής του 
προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κατά συνέπεια και της 
περισυλλογής οφείλει να ασκείται υπό την στενή συνεργασία ,  την καθοδήγηση των  αρµόδιων 
∆ήµων  και  τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος 4030/2012 όπως αυτός ισχύει.  

 
5)Η διαδικασία της µετακίνησης των ζώων  εκτός Ελλάδας η οποία γίνεται  σύµφωνα µε την 
Κοινοτική νοµοθεσία είναι διαδικασία µεταγενέστερη της υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς δηλ όταν αυτά πλέον έχουν περιέλθει στο καθεστώς του δεσποζόµενου ζώου 
συντροφιάς και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αρµοδιότητα της υπηρεσίας µας . 
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