
 

 

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Μ.4039/2012 (ΦΕΙ 15 Α’) ‘‘γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα 
δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε 
θεξδνζθνπηθό ζθνπό’’ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Μ.4235/2014 (ΦΕΙ 32 Α’) , 
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ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΖ ΒΗΩΗΚΖ 
ΕΩΗΘΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & 
ΘΣΖΛΗΑΣΡΗΘΖ 

  

Γ/ΛΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΛ ΕΩΩΛ, 
ΦΑΡΚΑΘΩΛ &  ΘΣΖΛΗΑΣΡΗΘΩΛ 
ΔΦΑΡΚΟΓΩΛ 

  

Τκήκα Α’   
Ταρ. δ/λζε  : Αραξλώλ 2   
Ταρ. θσδ.  : 101 76 Αζήλα ΠΡΟ : 1) Ιεληξηθή Έλσζε Δήκσλ Ειιάδαο 
Πιεξνθνξίεο   : Δακηαλάθε Γ.       (ΙΕΔΕ) 
Τει.  : 2102125733       Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ 8 
Fax  : 2108836420        ΤΙ 10678   Αζήλα 
e-mail              : ka6u002@minagric.gr  (κε ηελ παξάθιεζε λα δηαβηβαζηεί ζε 

όινπο ηνπο Δήκνπο ηεο Φώξαο )  
  2) Πεξηθέξεηεο ηεο Φώξαο 
  Γελ. Δ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη  
  Ιηεληαηξηθήο 
  Δ/λζεηο Ιηεληαηξηθήο 
 
 

  3) Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο ηεο Φώξαο 
Δ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Ιηεληαηξηθήο 
 Τκήκαηα Ιηεληαηξηθήο 
4) Πεξηβαιινληηθόο Σύλδεζκνο Δήκσλ 
Αζήλαο – Πεηξαηά 
ΔΘ.ΙΕ.Π.Α.Ζ.   
Κεσθόξνο Σρηζηνύ Πεξάκαηνο 
Φαλαξαθίνπ 106 
ΤΙ  18863  Πέξακα 
5) ΣΥ.Π. & Π.Α.Ζ.Α.Θ. 
 Πξνέδξνπ Ιπδίθνπ 39 
ΤΙ 55133 Ιαιακαξηά Θεζζαινλίθεο 
 

ΘΔΚΑ : «Πεληακειείο επηηξνπέο ησλ Δήκσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη εηδηθέο 
επηζηεκνληθέο επηηξνπέο ησλ Δήκσλ,  θαη’ εθαξκνγή ηνπ Μ.4039/2012 (ΦΕΙ 
15 Α’) ‘‘ γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε 
θεξδνζθνπηθό ζθνπό’’ όπσο ηζρύεη»  
 

  



ζε όηη αθνξά ζηηο πεληακειείο επηηξνπέο ησλ Δήκσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη ζηηο εηδηθέο επηζηεκνληθέο 
επηηξνπέο ησλ Δήκσλ, ζαο δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: 
 

1. Σηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Μ.4039/2012 (ΦΕΙ 15 Α’) όπσο ηζρύεη, αλαθέξεηαη 
όηη: 

Οη Δήκνη ππνρξενύληαη λα κεξηκλνύλ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν. Η αξκνδηόηεηα απηή 
κπνξεί λα αζθείηαη θαη από ζπλδέζκνπο Δήκσλ, θαζώο θαη από θηινδσηθέο ελώζεηο 
θαη ζσκαηεία, αθνύ πξνεγεζεί ζρεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία κε ηνλ αξκόδην Δήκν, ν 
νπνίνο έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο εληόο ησλ 
δηνηθεηηθώλ ηνπ νξίσλ. 

2. Σηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Μ.4039/2012 (ΦΕΙ 15 Α’) όπσο ηζρύεη, 
αλαθέξεηαη όηη: 

α) ζε θάζε Δήκν ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ πεληακειήο επηηξνπή 
παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ηα 
δύν κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη από ηα θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ηηο ελώζεηο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ λόκηκα θαη πνπ εδξεύνπλ ζην Δήκν ή ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή 
Ελόηεηα. Σηελ επηηξνπή κεηέρνπλ: 

 αα) Έλαο (1) θηελίαηξνο, πνπ νξίδεηαη από ηνλ νηθείν Δήκν θαη ν νπνίνο είλαη, θαηά 
πξνηίκεζε, ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ 
ζπληξνθηάο θαη ειιείςεη απηνύ άιινο ηδηώηεο θηελίαηξνο. 

 ββ) Έλαο (1) εθπαηδεπηήο ζθύισλ, ν νπνίνο είλαη κέινο λνκίκσο αλαγλσξηζκέλνπ 
επαγγεικαηηθνύ ζσκαηείνπ εθπαηδεπηώλ ζθύισλ θαη ειιείςεη απηνύ εθπξόζσπνο 
ηνπ νηθείνπ Δήκνπ. 

 γγ) Έλαο (1) εθπξόζσπνο, πνπ νξίδεηαη από ηνλ νηθείν Δήκν, κε ηνλ αλαπιεξσηή 
ηνπ. 

 Η επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ελόο δώνπ ζπληξνθηάο, ζύκθσλα κε 
ηνλ νξηζκό ηεο πεξίπησζεο ζη ηνπ άξζξνπ 1, όπσο ηζρύεη θαη αληηκεησπίδεη ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ. Οη Δήκνη, νη 
Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο θαη νη Πεξηθέξεηεο δεκηνπξγνύλ δίθηπν ελεκέξσζεο ησλ 
πνιηηώλ γηα ηα δώα πνπ δηαηίζεληαη πξνο πηνζεζία. 

 β) Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ελόο αδέζπνηνπ 
δώνπ ζπληξνθηάο ή γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο επζαλαζίαο ζε 
αδέζπνην δών ζπληξνθηάο, ηελ νξηζηηθή απόθαζε ιακβάλεη εηδηθή επηζηεκνληθή 
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη ζε θάζε Δήκν κε απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ θαη 
απνηειείηαη από: 

 αα) έλαλ θηελίαηξν ηεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 
Ελόηεηαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

 ββ) έλαλ ηδηώηε θηελίαηξν πνπ αζθεί λόκηκα ην επάγγεικα ζηε Φώξα θαη 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ Δήκνπ ή όκνξνπ Δήκνπ κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, 

 γγ) έλαλ θηελίαηξν πνπ αζθεί λόκηκα ην επάγγεικα ζηε Φώξα θαη ζπλεξγάδεηαη κε 
ην θηινδσηθό ζσκαηείν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ 
Δήκνπ ή όκνξνπ Δήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 Σε πεξίπησζε επηζεηηθνύ δώνπ ν Δήκνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλώκε εθπαηδεπηή 
ζθύισλ, ν νπνίνο είλαη κέινο λνκίκσο αλαγλσξηζκέλνπ ζσκαηείνπ εθπαηδεπηώλ 
ζθύισλ. 



3. Σηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Μ.4039/2012 (ΦΕΙ 15 Α’) όπσο ηζρύεη, 
αλαθέξεηαη όηη: 

 Γηα ηελ επαλαθνξά ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο 
ιακβάλεηαη ππόςε ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζηελ πεξηνρή 
πνπ επαλαθέξνληαη. Τελ επζύλε γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε θξνληίδα ησλ 
επαλεληαζζόκελσλ αδέζπνησλ δώσλ έρνπλ από θνηλνύ, νη Δήκνη, νη νπνίνη κάιηζηα 
δύλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ζεκεία παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνύ γηα ηα δώα απηά, 
θαζώο θαη ηα ζπλεξγαδόκελα κε απηνύο θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ελώζεηο.  

Λε απόθαζε ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ ηδίνπ λόκνπ, 
ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 
αδέζπνησλ δώσλ ζηελ πεξηνρή πνπ απηά επαλαθέξνληαη, θαζώο θαη ε νξηνζέηεζε 
ησλ πεξηνρώλ πνπ δελ επηηξέπεηαη ε επαλαθνξά ηνπο. 

4. Σε θαλέλα ζεκείν ηνπ Μ.4039/2012 (ΦΕΙ 15 Α’) όπσο ηζρύεη, δελ αλαθέξεηαη ε 
δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ επηηξνπώλ ησλ Δήκσλ  ηεο  παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ ηδίνπ λόκνπ, από αληίζηνηρεο επηηξνπέο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ ζηνπο ζπλδέζκνπο 
Δήκσλ, γηα όζνπο Δήκνπο είλαη κέιε Σπλδέζκσλ. 
 
5. Κόγσ ηνπ όηη πνιιέο από ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αζθνύληαη από ηηο πεληακειείο 
επηηξνπέο, όπσο ε απνθάζεηο επαλαθνξάο ησλ δώσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, 
απαηηνύλ ηε γλώζε ησλ ρώξσλ ηνπ θάζε Δήκνπ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε 
πεξηνρήο, είλαη πξνθαλέο όηη νη επηηξνπέο απηέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζε θάζε 
Δήκν, όπνπ ηα κέιε ηνπο είλαη γλώζηεο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. Επίζεο, επεηδή νη 
Δηαδεκνηηθνί Σύλδεζκνη  έρνπλ αλαιάβεη έλα κόλν κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 
Δήκσλ όπσο απηέο θαζνξίδνληαη  ζην άξζξν 9 ηνπ Μ.4039/2012, όπσο γηα 
παξάδεηγκα ηε δηαρείξηζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ζθύισλ θαη όρη ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 
γαηηώλ,  απηό ζπλεπάγεηαη όηη κηα επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ δελ κπνξεί λα 
αληηθαηαζηήζεη ηελ πεληακειή επηηξνπή ηνπ Δήκνπ, ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηε 
ζπλνιηθή παξαθνινύζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
6. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ Δήκσλ από ην Υπνπξγείν 
Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, γηα ηε δεκηνπξγία 
θαηαθπγίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ 
ζπληξνθηάο, είλαη ε ζπγθξόηεζε πεληακεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ζε θάζε Δήκν ν νπνίνο αηηείηαη επηρνξήγεζεο. 
 

Σπλνςίδνληαο, θαινύκε όινπο ηνπο Δήκνπο ηεο Φώξαο λα εθαξκόζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
12 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Μ.4039/2012 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Μ.4235/2014, 
πξνβαίλνληαο άκεζα ζηε ζπγθξόηεζε ησλ πεληακειώλ θαη ησλ εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ 
επηηξνπώλ, αλεμάξηεηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή κε ζε Δηαδεκνηηθνύο Σπλδέζκνπο 
δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο. 
 
Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε  δηεπθξίληζε.  
 
 

                                                 Ο ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ 
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