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ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. 344/13872/02.02.2016 εγκυκλίου, 
σχετικής µε διευκρινήσεις  για τη διαδικασία κρίσης επικινδύνων ζώων 
συντροφιάς και τη διαχείρισή τους »  
  
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ.  344/13872/02.02.2016 εγκύκλιος της υπηρεσίας µας, µε θέµα: 
«∆ιευκρινήσεις  για τη διαδικασία κρίσης επικινδύνων ζώων συντροφιάς και τη 
διαχείρισή τους», τροποποιείται ως εξής:  
Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από την κάτωθι: 
 

7. Οι επιτροπές οι οποίες αποφασίζουν για την επικινδυνότητα των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθεσία, προκειµένου να 
κατατάξουν ένα ζώο στην κατηγορία των επικίνδυνων ζώων σύµφωνα µε 
τον ορισµό του  ν.4039/2012 (Α 15) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα 
πρέπει να ακολουθούν την 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).        

•••• Κατόπιν έγγραφης καταγγελίας που υποβάλλεται στον οικείο ∆ήµο 
ή στο Αστυνοµικό Τµήµα για  αδέσποτο ζώο συντροφιάς το οποίο 
εκδήλωσε επιθετική συµπεριφορά προς κάποιον άνθρωπο ή άλλο 
ζώο, θα πρέπει το ζώο 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, βοηθητικό προσωπικό 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 υποβληθεί στον οικείο ∆ήµο ή στο 
Αστυνοµικό Τµήµα. 

•••• 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. 

 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ.  344/13872/02.02.2016 εγκύκλιος εκτός της παραγράφου 7 που 
τροποποιείται µε την παρούσα, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
 

1) Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας 
     (ΚΕ∆Ε) 
     Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8 
      ΤΚ 10678   Αθήνα 
(µε την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας )  
2) Περιφέρειες της Χώρας 
Γεν. ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και  
Κτηνιατρικής 
∆/νσεις Κτηνιατρικής 
 3) Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας 
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
 Τµήµατα Κτηνιατρικής 
4) Περιβαλλοντικός Σύνδεσµος ∆ήµων Αθήνας – Πειραιά 
∆Ι.ΚΕ.Π.Α.Ζ.   
Λεωφόρος Σχιστού Περάµατος 
Φαναρακίου 106 
ΤΚ  18863  Πέραµα 
5) ΣΥ.Π. & Π.Α.Ζ.Α.Θ. 
 Προέδρου Κυζίκου 39 
ΤΚ 55133 Καλαµαριά Θεσσαλονίκης 
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