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                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   

                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2022  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:162/2022                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

 

« Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων 

αριθμ.8/2022  αποφ. ΕΠΖ» 

Στην Άρτα σήμερα την 7η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18.00, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133), τις διατάξεις του Ν. 

4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 , την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 

375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ- Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 /9.9.2022 ΦΕΚ 4756/9-09-2022-τεύχος-

Β, την παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων δια ζώσης, και 

ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη  , μέσω της εφαρμογής e Presence. gov. gr, ύστερα από την με 

αριθ. πρωτ. 25095/3-11-2022 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα.  

Παρόντος  του Δημάρχου κ. Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι: 

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Τράμπας  Κωνσταντίνος      Πρόεδρος ΔΣ 
2. Σιαφάκας Χριστόφορος         
3. Πανέτας  Γεώργιος               
4. Κωλέτσος  Παντελής            
5. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος     
6. Λιόντος Νικόλαος                              
7. Σφήκας Δημήτριος                           
8. Χρηστούλης  Σωτήριος          
9. Ευαγγέλου  Δημήτριος          
10. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ              
11. Γαλάνης  Παναγιώτης            
12. Μπουκουβάλας  Γεώργιος     
13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 

 

14. Βασιλάκης  Σωτήριος 
15. Γιώτης  Χρήστος  
16. Χουλιάρα  Χαρίκλεια 
17.  Πλατσούκας  Απόστολος 
18. Παπαλέξης Ιωάννης   
19. Σκανδάλης  Ευάγγελος   
20. Αγγέλης   Χρήστος  
21. Νάκα Μαρία (Μάρω) 
22.  Καλλώνης Ευστράτιος   
23. Αμπελογιάννη Βασιλική   
24. Πάλλας Θωμάς 
25. Σπάκα  Χριστίνα     

 

 

 

     Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :    1) Μιχάλης  Αθανάσιος  2) Τσαρακλιμάνης  Σπύρος 

 3) Μπαλάγκας  Γεώργιος   4) Καραγεώργος Γεώργιος  5) Κοσμάς Ηλίας   

 6) Νταλάκας Δημήτριος    7) Ζιώβας Βησσαρίων         8) Μάρος  Κωνσταντίνος     

 οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν   

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Βασιλάκη και ο υπάλληλος 

του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

  Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρτας και ο Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας Ροδαυγής. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.  

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε δύο (2) εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματα. 

Ο κ. Βασιλάκης οκ. Σκανδάλης και ο κ. Αγγέλης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση επί του 

καθορισμού τελών που συζητήθηκε σαν τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17ο  τακτικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς Δήμου Αρταίων αριθμ.8/2022  αποφ. ΕΠΖ» έθεσε υπόψη την παραπάνω 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία αποφασίζει την έγκριση του κανονισμού  

λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων 

ως κατωτέρω: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Άρθρο 1. Ίδρυση 

Με τον παρόντα κανονισμό ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς στις εγκαταστάσεις της πρώην ΚΟΜΔΕ, στο Χανόπουλο Άρτας με 

κύριο σκοπό την προστασία και ευζωία των φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων. Το 

καταφύγιο αδέσποτων  ζώων συντροφιάς του Δήμου Αρταίων  ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 

1863/91764/15-9-2017  απόφαση  του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΓΤΑ7Λ9-ΙΦΙ) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.4039/2012 (όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 46, του Ν. 4235/2014) για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και τις διατάξεις 

του Ν. 604/1977 και του Π.Δ.463/1978 για τη λειτουργία των ενδιαιτημάτων ζώων και 

αποτελεί χώρο προσωρινής διαμονής και περίθαλψης ζώων συντροφιάς. 

 

Άρθρο 2. Σκοπός λειτουργίας 

Ο σκοπός λειτουργίας του καταφυγίου είναι η περισυλλογή και διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς  σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 

169/18-9-2021, τ. Α΄). Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του καταφυγίου είναι: 

- Εφαρμογή προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ώστε να 

μειωθεί ο πληθυσμός  τους. 

- Μέριμνα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την προστασία των 

δικαιωμάτων τους και την ευζωία τους, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 

- Υιοθεσία κατοικίδιων και προώθηση της φιλοζωίας. 

- Προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Άρθρο 3. Περισυλλογές αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Ο Δήμος, μέσω των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν. 4412/2016 αναθέτει σε ετήσια βάση 

τις εργασίες της περισυλλογής και μεταφοράς των ζώων συντροφιάς σε ιδιώτη. Σε 

διαφορετική περίπτωση κι εφόσον προκύψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

την παρ. 5, του άρθρου 10, του Ν. 4830/2021, θα αναθέτει τις εν λόγω εργασίες σε 

συνεργείο αποτελούμενο από υπαλλήλους του Δήμου. Ο ιδιώτης ή το συνεργείο 

περισυλλογής αδέσποτων του Δήμου Αρταίων είναι υπεύθυνοι για την συλλογή και 

μεταφορά των σκύλων από και προς το καταφύγιο και το συνεργαζόμενο κτηνιατρείο, 

καθώς και για τη μεταφορά τους στον τόπο επανένταξης. Βάσει τακτικής καταγραφής 
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του πληθυσμού των σκύλων ανά περιοχή στα όρια του δήμου, από την πενταμελή 

επιτροπή καταρτίζεται πρόγραμμα περισυλλογής το οποίο μπορεί να συμβάλει στην 

πραγματοποίηση του στόχου του προγράμματος στη μείωση δηλαδή του πληθυσμού 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μέσω στειρώσεων. Επιπλέον ο Δήμος ανταποκρίνεται 

στις καταγγελίες πολιτών και στα  επείγοντα περιστατικά πέρα του προγράμματός του. 

Λόγω του αυξημένου όγκου αιτημάτων που δέχεται, έχει γίνει κατηγοριοποίηση τους με 

σκοπό την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, την προστασία των 

πολιτών και την ευζωία των ζώων, ως εξής:  

Προτεραιότητα Σκοπός που εξυπηρετείται Περιστατικό 

Α Ασφάλεια των πολιτών  Επίθεση σε ανθρώπους 

με εντολή κτηνιατρικής 

εξέτασης από 

νοσοκομείο 

(λυσσύποπτα ζώα). 

 Επίθεση σε ανθρώπους 

ή και σε ζώα χωρίς 

εντολή από το 

νοσοκομείο. 

 Ζώα πιθανοί φορείς 

ζωοανθρωπονόσων 

πλην λύσσας (π.χ. 

λεϊσμανίαση). 

Β Ευζωία των ζώων   επείγοντα περιστατικά 

τραυματισμών αδέσποτων 

ζώων που θέτουν σε 

άμεσο κίνδυνο τη ζωή 

τους. Ζώα με κλινική 

εικόνα χρόνιου νοσήματος 

(καχεκτικά, αδύναμα κλπ) 

. 

Γ Διαχείριση πληθυσμού 

αδέσποτων ζώων 

 Ζώα σε κατάσταση 

εγκυμοσύνης 

 Ζώα σε φάση οίστρου 

 Ζώα σε οποιαδήποτε 

άλλη φάση 

Δ Διαχείριση δεσποζόμενων ζώων Ιδιόκτητα ζώα που 

παραδίδονται από τους 

ιδιοκτήτες τους σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 

ζ, του άρθρου 9, του Ν. 

4830/2021 

 

Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα τα 

περιστατικά που σχετίζονται με πολυσύχναστες περιοχές όπου συχνάζουν ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες όπως : ασθενείς (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές), παιδιά (π.χ. σχολεία 
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φροντιστήρια, παιδικές χαρές, κ.λ.π.), ηλικιωμένοι, καθώς και χώροι υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και δημόσιοι χώροι συνάθροισης πολιτών. Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς 

που επιθυμούν να παραδώσουν τα ζώα τους στο δήμο υποχρεούνται να γνωστοποιούν 

την πρόθεσή τους αυτή στην αρμόδια υπηρεσία, με μέριμνα της οποίας θα αναρτηθούν 

στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών. Αν δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης παραδίδονται στην αρμόδια 

υπηρεσία με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης και την καταβολή του ποσού των 

τριακοσίων (300) ευρώ για τον σκύλο και εκατό (100) ευρώ για τη γάτα, κατά την 

παράδοση. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 10, του Ν. 4830/2021, επιτρέπεται η περισυλλογή 

και η φιλοξενία αδέσποτου ζώου και από εγγεγραμμένα στο οικείο υπομητρώο φιλοζωικά 

σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από 

ιδιώτες φιλόζωους που διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόμου. Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά αδέσποτων ζώων από 

φιλόζωους ιδιώτες στο δημοτικό κτηνιατρείο ή στο κτηνιατρείο του συμβεβλημένου με 

τον Δήμο, κτηνίατρο. Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος θα αναρτά, κάθε αρχές του έτους, 

ανοιχτή πρόσκληση προς τις φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής, οι οποίες θα είναι 

εγγεγραμμένες στο  οικείο υπομητρώο, για το ενδιαφέρον των ιδιωτών φιλόζωων ως 

προς τη μεταφορά των ζώων στο κτηνιατρείο.  Κατόπιν έγγραφης αναφοράς και 

απάντησης από την αντίστοιχη φιλοζωική οργάνωση, θα παραδίδεται κατάσταση με τα 

ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία (σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας) 

των ενδιαφερόμενων ιδιωτών, στους οποίους ο Δήμος θα χορηγεί ειδική κάρτα με τα 

στοιχεία αυτά (ονοματεπώνυμο, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, κλπ.). Η κάρτα αυτή 

μαζί με την αντίστοιχη εντολή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την μεταφορά 

θα επιδεικνύονται στον κτηνίατρο ο οποίος θα αναλάβει την περίθαλψη του ζώου, κατά 

την παράδοση του ζώου. 

 

Ο συντονιστής προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς διαμορφώνει το 

ημερήσιο πρόγραμμα (περισυλλογές, επανεντάξεις, μεταφορές στον κτηνίατρο) και το 

προωθεί ως έγγραφη εντολή στον συμβεβλημένο ιδιώτη ή στο συνεργείο το μεσημέρι 

της προηγούμενης μέρας, οι οποίοι πρέπει να εκτελέσουν την εντολή. Σε περίπτωση 

αδυναμίας εκτέλεσης όλων των περιστατικών που αναγράφονται στην εντολή, ο 

υπεύθυνος του συνεργείου αναγράφει στο έντυπο τους λόγους. Σε περίπτωση εκτάκτων 

περιστατικών γίνεται αξιολόγηση βάσει του πίνακα προτεραιοτήτων και τροποποιείται το 

ημερήσιο πρόγραμμα, εφόσον είναι αναγκαίο. Το έντυπο επιστρέφει κάθε μεσημέρι 

συμπληρωμένο στο συντονιστή. 
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Άρθρο 4. Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Κάθε αδέσποτο ζώο που περισυλλέγεται, κατευθύνεται απαραιτήτως στο κτηνιατρείο του 

υπεύθυνου κτηνίατρου του ενδιαιτήματος. 

Μόλις μεταφερθεί αδέσποτο ζώο στο κτηνιατρείο, φωτογραφίζεται (η φωτογραφία 

καταχωρείται στην ατομική καρτέλα του ζώου), ελέγχεται η ύπαρξη ηλεκτρονικής 

ταυτότητας (αν δεν υπάρχει, τοποθετείται),  πραγματοποιείται κλινική εξέταση και 

εφόσον κρίνει ο κτηνίατρος, λαμβάνεται δείγμα αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις, 

γίνεται καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου εισερχόμενων ζώων και αν απαιτείται του 

αρχείου νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης. 

Αν από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστωθεί ότι το ζώο συντροφιάς είναι επικίνδυνο  ή 

ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανο να αυτοσυντηρηθεί λόγω 

γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους 

κανόνες ευζωίας του, υποβάλλεται σε ευθανασία, ύστερα από γνώμη της πενταμελούς 

επιτροπής. 

Μετά την παροχή της αναγκαίας κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης κι εφόσον δεν 

προκύψει ανάδοχος, οδηγείται στο καταφύγιο με σκοπό να υιοθετηθεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7, του Ν. 4830/2021. 

Ειδικά για τα κουτάβια ηλικίας μέχρι πέντε (5) μηνών τα οποία απαιτούν ιδιαίτερα 

αυξημένη φροντίδα και η παραμονή στο καταφύγιο εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία 

τους, εφόσον περισυλλέγονται θα οδηγούνται στον κτηνίατρο για τις απαραίτητες 

εξετάσεις και μετά θα παραλαμβάνονται από αναδόχους, όπως ορίζονται στις διατάξεις 

της παρ. 7, του άρθρου 2, του Ν. 4830/2021, για την περαιτέρω φιλοξενία, μέχρι την 

υιοθεσία τους. Σε περίπτωση εγκατάλειψης κουταβιών στον καταφύγιο, θα ακολουθείται 

η ίδια ακριβώς διαδικασία, σε συνεννόηση με τους δηλωμένους αναδόχους του 

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.    

              

Άρθρο 5. Διαχείριση επικίνδυνων ζώων συντροφιάς 

Ζώα συντροφιάς που κρίνονται επικίνδυνα βάσει των άρθρων 2 και 10, του Ν. 

4830/2021,  φιλοξενούνται στο καταφύγιο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα 

μέτρα προστασίας της ασφάλειας των υπολοίπων φιλοξενούμενων ζώων και του 

προσωπικού. Οι επιτροπές του Ν. 4830/2021 που αποφασίζουν για την επικινδυνότητα 

ενός ζώου σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία θα πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια από 

τα οποία θα προκύπτει ή κατάταξη του συγκεκριμένου ζώου στην κατηγορία των 

επικίνδυνων ζώων  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα θα 

πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία. 

- Όταν υπάρχει καταγγελία για ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά 

προς κάποιον άνθρωπο ή άλλο ζώο, θα πρέπει να περισυλλέγεται και να οδηγείται σε 

καταφύγιο όπου θα παραμείνει για κατάλληλο διάστημα ώστε να παρακολουθείται η 
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συμπεριφορά του από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου. Κατά τη παραμονή του 

ζώου στο καταφύγιο, ελέγχεται η συμπεριφορά του προς το προσωπικό που εργάζεται 

στο καταφύγιο (κτηνίατροι, σταβλίτες,  κ.λ.π.) καθώς επίσης και η συμπεριφορά που 

εκδηλώνεται προς τα υπόλοιπα ζώα που φιλοξενούνται στο καταφύγιο. Οι παρατηρήσεις 

του υπεύθυνου κτηνιάτρου, καθώς και του εκπαιδευτή σκύλων, όπως ορίζει ο νόμος 

καταγράφονται σε εκθέσεις οι οποίες κατατίθενται στην πενταμελή επιτροπή.  

- Η επίθεση αδέσποτου ζώου σε άνθρωπο ή ζώο, με σωματικές βλάβες,  θα πιστοποιείται 

μόνο με έγγραφη καταγγελία στον Δήμο ή στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενη από 

ιατρική ή κτηνιατρική γνωμάτευση, αντίστοιχα. 

- Η πενταμελής επιτροπή του Δήμου 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 περί επικινδυνότητας λαμβάνεται από την ειδική τριμελή επιτροπή του 

Δήμου η οποία αποτελείται ειδικά από κτηνίατρους. 

- Ζώο που χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο από τις αρμόδιες επιτροπές παραμένει στο 

καταφύγιο για χρονικό διάστημα μέχρι και 10 ημέρες μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό 

του ( ημερομηνία συνεδρίασης την πενταμελούς ή τριμελούς επιτροπής). 

- Όταν το ζώο πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος που μπορεί να μεταδοθεί στον 

άνθρωπο ή σε 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 

Δήμο 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 εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο ζώο.  

Η διαχείριση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς που θα κριθεί επικίνδυνο από τις 

αρμόδιες κατά το νόμο επιτροπές κρίνεται κατά περίπτωση και μπορεί να είναι οι εξής: 

 Υιοθεσία του ζώου εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του νέου 

ιδιοκτήτη για το χαρακτηρισμό του ζώου ως επικίνδυνου τηρώντας το άρθρο 7 

του παρόντος κανονισμού. 

 Ευθανασία του ζώου ύστερα από απόφαση της πενταμελούς ή της τριμελούς 

επιτροπής.  

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. Στην περίπτωση ζώων τα οποία πάσχουν από λεϊσμανίωση και για τα οποία, 

κατόπιν των κατάλληλων αιματολογικών και παρασιτικών εξετάσεων από κτηνίατρο, 

προκύπτει η μη αναστρέψιμη πορεία της ασθένειας, υπόκεινται σε ευθανασία. Σε 

διαφορετική περίπτωση, αν επιτρέπεται η κατάλληλη θεραπεία, οι σκύλοι κρατούνται σε 

κλειστό χώρο ή χώρο περιφραγμένο με κατάλληλες προστατευτικές σίτες, καθόλη τη 
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διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από κτηνίατρο με τη χρήση εγκεκριμένων 

φαρμάκων . Η συνταγή, με τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρου, φυλάσσεται 

στο αρχείο του καταφυγίου ή του Δήμου και αντίγραφό της φέρει, σε περίπτωση 

υιοθεσίας, ο ιδιοκτήτης. 

 Η διαχείριση ενός ζώου συντροφιάς που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνο από τις 

αρμόδιες κατά το νόμο επιτροπές αλλά παρουσιάζει συμπεριφορά ή οποία δημιουργεί 

πρόβλημα στους πολίτες ή στα υπόλοιπα ζώα της περιοχής (προσέγγιση κινούμενων 

οχημάτων με κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, δημιουργία αγέλης κ.α.) μπορεί 

να είναι η εξής: α) υιοθεσία του ζώου με την έγγραφη ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη για 

την ιδιαίτερη συμπεριφορά  του ζώου, β) επανένταξη του ζώου σε άλλο σημείο ώστε να 

διασπαστεί η αγέλη και η παρακολούθηση του ζώου για το αν θα εκδηλώσει εκ νέου την 

ίδια συμπεριφορά, γ) ανάθεση του ζώου σε εκπαιδευτή σκύλων ώστε να διορθωθεί η 

προβληματική συμπεριφορά. 

Άρθρο 6. Τήρηση αρχείων και βιβλίων 

Από τον συντονιστή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, πρέπει να 

τηρούνται τα κάτωθι αρχεία, υπογεγραμμένα από τον ίδιο: 

- Αρχείο κλήσεων και επικοινωνίας με τους πολίτες 

- Αρχείο εντολών προς το συνεργείο και τους κτηνιάτρους. 

- Αρχείο περισυλλογών.  

- Αρχείο με τις καρτέλες στειρώσεων και περιθάλψεων που τις προωθεί ο κτηνίατρος στο 

τέλος κάθε εβδομάδας. 

- Αρχείο επανεντάξεων.  

- Αρχείο συμφωνητικών υιοθεσιών που τα προωθεί ο κτηνίατρος στο τέλος κάθε 

εβδομάδας. 

- Αρχείο λεϊσμανίασης με χωριστό φάκελο για το κάθε ζώο. 

- Αρχείο ενδιαφερόμενων πολιτών προς αναδοχή προς αναδοχή ή φροντίδα αρρώστων 

ζώων. 

- Αρχείο παραλαβής τροφών αναλώσιμων απορρυπαντικών και λοιπών χημικών υλικών. 

- Αρχείο καθαρισμού και απολυμάνσεων (συλλογή των μηνιαίων έντυπων του 

καταφυγίου). 

- Αρχείο φακέλου μυοκτονιών και απεντομώσεων (παραδίδεται από το ειδικό συνεργείο). 

Από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου 

- Βιβλίο εισερχόμενων εξερχόμενων ζώων. 

- Βιβλίο υγιεινής κατάστασης εισερχόμενων εξερχόμενων ζώων. 

- Βιβλίο νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης. 

- Βιβλίο απολυμάνσεων. 
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Άρθρο 7. Υιοθεσίες αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Η υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς από το καταφύγιο συμπεριλαμβάνεται στο 

σκοπό λειτουργίας του και αποτελεί το πλέον επιθυμητό τέλος διαχείρισης για κάθε 

αδέσποτο ζώο συντροφιάς. 

Διαδικασία υιοθεσίας: 

1) Κάθε ζώο προς υιοθεσία καταχωρείται στην πλατφόρμα του ΕΜΖΣ με το όνομά του, 

τη φωτογραφία του, την αναλυτική περιγραφή του, τον αριθμό ταυτοποίησης, την 

ηλικία του, το φύλο του, τα στοιχεία του υπεύθυνου του Δήμου ή του αναδόχου, 

εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, τους συνδέσμους σε άλλες σελίδες ή δημόσιες 

σελίδες σε ΜΜΔ με επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο και λοιπές 

πληροφορίες. Οι ενδιαφερόμενοι υιοθεσίας ενημερώνονται από πλατφόρμα του ΕΜΖΣ 

ή της ιστοσελίδας του Δήμου.  

2) Οι ενδιαφερόμενοι για την υιοθεσία ζώου συντροφιάς έρχονται σε επαφή με το 

αρμόδιο τμήμα του Δήμου όπου υποβάλλεται αίτημα υιοθεσίας του ζώου. 

3) Επισκέπτονται το καταφύγιο παρουσία του υπεύθυνου κτηνιάτρου ή υπεύθυνου 

φροντίδας του καταφυγίου και βλέπουν από κοντά το ζώο που τους ενδιαφέρει. 

4) Ο νέος ιδιοκτήτης μεριμνά για την άμεση σήμανση του ζώου στο όνομά του σε 

περίπτωση μη σημασμένου, άλλως για τη μεταβολή των στοιχείων του ζώου στο 

ΕΜΖΣ. Έπειτα παραλαμβάνει το ζώο από το καταφύγιο. Κατά την παραλαβή 

υπογράφεται το συμβόλαιο υιοθεσίας και τυχόν άλλα απαιτούμενα έγγραφα με τις 

υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη για τη φροντίδα του ζώου. 

 

Άρθρο 8.  Περισυλλογές στειρωμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Δίνονται στο συνεργείο εντολές για περισυλλογές στειρωμένων αδέσποτων   

 ζώων συντροφιάς : 

- Όταν υπάρχει καταγγελία ή υπόνοια επιθετικότητας : Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα 

ζώα περισυλλέγονται, ελέγχονται για ηλεκτρονική ταυτότητα, εξετάζονται για 

λεϊσμανίαση, γίνεται εκτίμηση της επικινδυνότητας τους και εισέρχονται στο καταφύγιο 

προκειμένου να συντάξει ο κτηνίατρος την έκθεση επικινδυνότητας, με βάση τα 

οριζόμενα του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού 

- Όταν είναι γνωστό ότι έχει λήξει ή ισχύς του αντιλυσσικού εμβολιασμού: Στην 

περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται, ελέγχονται για ηλεκτρονική 

ταυτότητα, εξετάζονται για λεϊσμανίαση, εμβολιάζονται και επανεντάσσονται. Αν είναι 

θετικά σε λεϊσμανίαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος 

κανονισμού. 

- Όταν υπάρχει ενδιαφέρον για υιοθεσία : Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα 

περισυλλέγονται, ελέγχονται για  ηλεκτρονική ταυτότητα, εξετάζονται για λεϊσμανίαση, 

εμβολιάζονται και δίνονται για υιοθεσία, τηρώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
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παρόντος κανονισμού. Αν βρεθούν θετικά σε λεϊσμανίαση εφαρμόζεται το άρθρο 11 του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Άρθρο 9.  Επανεντάξεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Οι επανεντάξεις των ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται στο καταφύγιο του Δήμου 

γίνονται εντός των διοικητικών ορίων λαμβάνοντας κύρια υπόψη τις προϋποθέσεις και τις 

διατάξεις της υποπερ. βαε, της περ. β, της παρ. 5, του άρθρου 10, του Ν. 4830/2021 κι 

εφόσον είναι στειρωμένα. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης 

της πενταμελούς επιτροπής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας 

του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή όπου αυτά επαναφέρονται και 

οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους, όπως 

νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων 

ασφαλείας, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, περιφραγμένους αρχαιολογικούς 

χώρους, καθώς και σε χώρους σφαγείων ή όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν 

σκουπίδια. 

 

Άρθρο 10. Καθαρισμός-Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία 

Καθαρισμός. Ο καθαρισμός του χώρου του καταφυγίου αποσκοπεί στην απομάκρυνση 

περιττωμάτων των ζώων, υπολειμμάτων τροφής σκουπιδιών και ορατών ρύπων. 

Πραγματοποιείται με καθαρό νερό ενώ σε περίπτωση έντονης βρομιάς, όπου απαιτείται η 

χρήση απορρυπαντικού, δίδεται γραπτή έγκριση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του 

ενδιαιτήματος. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Κλουβιά με ζώα και διάδρομοι Καθημερινά 

Προαύλιο Τρεις φορές την εβδομάδα ή συχνότερα 

αν χρειαστεί 

Χώρος φύλαξης τροφής Κάθε βδομάδα ή συχνότερα αν απαιτηθεί 

 

 

Μετά από κάθε καθαρισμό συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο μηνιαίο έντυπο 

καθαρισμού το οποίο στο τέλος κάθε μήνα παραδίδεται στον κτηνίατρο του καταφυγίου 

και στο συντονιστή του προγράμματος. 

Απολύμανση. Η απολύμανση του χώρου του καταφυγίου αποσκοπεί στην μείωση του 

συνολικού μικροβιακού φορτίου ώστε να αποφευχθεί η διασπορά και μετάδοση 

λοιμώξεων μεταξύ των ζώων αλλά και την προστασία του προσωπικού. Γίνεται με χρήση 

αντλίας χαμηλής πίεσης και χημικού σκευάσματος το οποίο προτείνεται γραπτώς από τον 

υπεύθυνο κτηνίατρο του ενδιαιτήματος. Ο ψεκασμός γίνεται σε καθαρές επιφάνειες 

(προηγείται το στάδιο του καθαρισμού απαραιτήτως) ενώ οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται 
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για τρεις με τέσσερις ώρες μετά την εφαρμογή του χημικού. Τα ζώα απομακρύνονται 

τουλάχιστον για 4 με 5 ώρες έως ότου στεγνώσουν καλά οι επιφάνειες των κελιών. Το 

προσωπικό φέρει ειδικό προστατευτικό ρουχισμό κατά της διάρκεια της εφαρμογής 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του προμηθευτή και του αρμοδίου 

κτηνίατρου. Σύμφωνα με το ΠΔ. 463/1978 που διέπει τη λειτουργία των ενδιαιτημάτων, 

όλα τα σκεύη εντός των οποίων παρασκευάζονται ή χορηγούνται τροφές και νερό και 

κάθε άλλο αντικείμενο ή υλικό το οποίο χρησιμοποιείται πρέπει να διατηρούνται σε 

άριστη κατάσταση από απόψεως συντηρήσεων και καθαριότητας. Τουλάχιστον κάθε 

τρίμηνο πραγματοποιείται γενική απολύμανση χώρου οργάνων και σκευών 

αναγραφομένης της ημερομηνίας διενέργειας της στο ειδικό βιβλίο που τηρείται.  

Συχνότητα εφαρμογής : 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

Κλουβιά και διάδρομοι Εφαρμόζεται κατόπιν εντολής του 

υπεύθυνου κτηνιάτρου. Επίσης σε όλα τα 

κλουβιά σε υποψία ή επιβεβαίωση 

κρούσματος μεταδοτικού λοιμώδους 

νοσήματος κατόπιν έγγραφης εντολής του 

υπεύθυνου κτηνίατρου. 

Προαύλιο Εφαρμόζεται κατόπιν εντολής του 

υπεύθυνου κτηνιάτρου 

Χώρος φύλαξης τροφής Εφαρμόζεται κατόπιν εντολής του 

υπεύθυνου κτηνιάτρου 

Σκεύη, εργαλεία, αντικείμενα Ακολουθείται το πρόγραμμα των κλουβιών 

 

Μετά από κάθε απολύμανση συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο 

απολύμανσης και παραδίδεται στον κτηνίατρο και στον συντονιστή του προγράμματος. 

Παράλληλα, ο κτηνίατρος του καταφυγίου ενημερώνει το βιβλίο απολυμάνσεων. 

Απεντόμωση- μυοκτονία: Γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο τουλάχιστον 2 φορές 

ετησίως και κάθε φορά που απαιτείται. Οπωσδήποτε γίνεται μία φορά μετά το χειμώνα, 

κατά την περίοδο που παρατηρείται η πρώτη άνοδος της θερμοκρασίας. Οι σχετικοί 

φάκελοι με τις λεπτομέρειες και τα σημεία εφαρμογής τηρούνται από το αρχείο του 

συντονιστή του προγράμματος. 

Άρθρο 11. Τροφοδοσία του καταφυγίου 

Το καταφύγιο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποθήκευσης των τροφών. Ο 

αρμόδιος υπάλληλος του καταφυγίου ελέγχει καθημερινά τα αποθέματα τροφής και 

συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο κατανάλωσης τροφής το οποίο το τοποθετεί σε ειδικό 

αρχείο που φυλάσσεται στο καταφύγιο και παραδίδεται στο συντονιστή κάθε μήνα. 

Ενημερώνει τον υπεύθυνο  κτηνίατρο άμεσα και την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση 
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που παρατηρηθεί αλλοίωση στην αποθηκευμένη τροφή ή μαζική διαταραχή στην υγεία 

των ζώων. Το απόθεμα τροφής δεν πρέπει να πέφτει κάτω από την ποσότητα που 

επαρκεί για την κάλυψη 8 ημερών υπολογιζόμενη με βάση τον εκάστοτε  πληθυσμό 

ζώων που φιλοξενούνται το καταφύγιο.   

Άρθρο 12. Λειτουργία και οργάνωση καταφυγίου 

Προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρησή του στο 

υπομητρώο καταφυγίου ζώων συντροφιάς της παρ. 23, του άρθρου 2, του Ν. 4830/2021 

και η καθημερινή παρουσία προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών για 

οκτώ  (8) ώρες ημερησίως.  

Στην ιστοσελίδα του Δήμου θα καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα ζώα που έχουν 

σημανθεί ηλεκτρονικά και διαμένουν στο καταφύγιο, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών 

από την είσοδό τους. Για κάθε ζώο θα καταχωρείται η φωτογραφία, ο αριθμός 

ηλεκτρονικής σήμανσης, η ημερομηνία εισαγωγής και ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα 

υιοθεσίας.  

Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του καταφυγίου αναρτάται στο υπομητρώο καταφυγίων 

του ΕΜΖΣ. Στην ιστοσελίδα θα παρέχονται και πληροφορίες για την υιοθεσία των ζώων 

και θα αναγράφονται και οι κτηνίατροι που παρακολουθούν τα ζώα του καταφυγίου.  

Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής 

και περίθαλψης των ζώων συντροφιάς και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του Ν.604/1977 (ΦΕΚ Α 163) και Π.Δ. 

463/1978 (ΦΕΚ Α 96). Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, οδηγούνται 

τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά 

κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την 

κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό 

διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους. Ζώα συντροφιάς που 

δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι 

υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο φυσικό τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και 

καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και 

στείρωση. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που 

επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη, την φροντίδα των επανεντασσόμενων 

αδέσποτων ζώων, έχουν οι Δήμοι και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς 

φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Ζώα έως  πέντε (5) μηνών δεν μπορούν να 

φιλοξενούνται στο καταφύγιο, (δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή) και θα πρέπει να 

συμβάλλουν στην περίθαλψή τους τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής.  

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, θα κοινοποιείται στο Δήμο και θα αναρτάται, ο 

απολογισμός της λειτουργίας του προηγούμενου έτους στον οποίο συμπεριλαμβάνεται 
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κατ΄ ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που φιλοξενούνται, οι νέες εισαγωγές κατά τη 

διάρκεια του έτους, οι υιοθεσίες, οι θάνατοι και οι μεταφορές ζώων σε άλλες δομές.  

Επίσης, κάθε έτος θα επικαιροποιείται το εκπονηθέν σχέδιο διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών και ιδίως πυρκαγιών και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξενούμενων 

ζώων. 

Οι ώρες των επισκέψεων του καταφυγίου θα είναι: Τρίτη ως Παρασκευή : 12.00μ.μ.-

14.00μ.μ. και Σάββατο: 09.00 π.μ.-10.00 π.μ.. Οι ώρες θα αναρτώνται στη ιστοσελίδα 

του Δήμου. Το καταφύγιο μπορούν να το επισκέπτονται, εκπρόσωποι φορέων, σχολείων, 

συλλόγων κλπ καθώς και ενδιαφερόμενοι μεμονωμένοι πολίτες με σκοπό την υιοθεσία 

ζώων, σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο θα αναρτάται στην είσοδο του καταφυγίου 

αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Πριν από την επίσκεψη, προηγείται επικοινωνία με 

το συντονιστή του προγράμματος. Η τήρηση του ωραρίου ενδιαιτήματος είναι αυστηρή, 

αφενός για να μην παρακωλύονται οι εργασίες του προσωπικού και αφετέρου να μην 

προκαλείται συνεχής ανησυχία στα φιλοξενούμενα ζώα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 

τηρούνται οι οδηγίες του υπεύθυνου κτηνιάτρου. Οι χώροι απομόνωσης επικίνδυνων 

ζώων και ανάρρωσης δεν είναι προσβάσιμοι.  

Οι επισκέπτες κατά την είσοδό τους στο καταφύγιο καταχωρούν τα στοιχεία τους σε 

ειδικά τηρούμενο βιβλίο επισκεπτών και κινούνται με τη βοήθεια του προσωπικού στους 

υποδεικνυόμενους χώρους. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια στο 

προσωπικό του χώρου και να λειτουργούν με ησυχία και τάξη του χώρου. Φιλόζωοι και 

εργαζόμενοι που δεν έχουν αρμονική συνεργασία μεταξύ τους και καθοιονδήποτε τρόπο 

δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του καταφυγίου, αποβάλλονται από το χώρο. 

Σε περίπτωση επανάληψης επεισοδίου θα τίθεται θέμα απαγόρευσης της εισόδου τους 

στο χώρο από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Εφόσον κάποιοι επισκέπτες επιθυμούν 

να προαυλίσουν ορισμένα ζώα, ζητούν προς τούτο τη συνδρομή του προσωπικού και σε 

καμία περίπτωση δεν δρούνε ανεξάρτητα και αυτοβούλως. Δεν επιτρέπεται ο 

ταυτόχρονος προαυλισμός περισσότερων από πέντε (5) ζώα καθώς εγκυμονεί κίνδυνος 

ατυχημάτων και για τα ζώα και για τους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση ο περίπατος 

των ζώων γίνεται  από άτομα ικανά για τη συγκράτησή τους μέσα στο χώρο του 

καταφυγίου, με χρήση στρογγυλού λουριού, όχι μεγαλύτερου του 1,5μ. και σταθερού 

περιλαίμιου. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων ή τροφών ακόμη και ομοιοπαθητικών 

στα ζώα χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και  έγκριση του προσωπικού και 

κτηνιάτρου του καταφυγίου.  

Η λήψη φωτογραφιών και η βιντεοσκόπηση από τους επισκέπτες ή μέλη του Φιλοζωικού 

Σωματείου Άρτας και οποιασδήποτε άλλης Φιλοζωικής Οργάνωσης επιτρέπεται μόνο 

κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης από τον συντονιστή του προγράμματος. Στην 

περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπηση με 
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ανάρτηση με σχόλια ή μη στα μέσα μαζικής δικτύωσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση 

του Δήμου, θα επιβάλλεται πρόστιμο της τάξης των 200€. 

Άρθρο 13. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας 

Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την 

ανάρτησή του στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο κανονισμός εναρμονισμένος με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία εγκρίνεται συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.  

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις  Ν.4555/2018 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022  και αυτές που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας την απόφαση ΕΠΖ    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
A.- Την έγκριση  σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας,  του κανονισμού  λειτουργίας 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων  ως κατωτέρω: 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Άρθρο 1. Ίδρυση 

Με τον παρόντα κανονισμό ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς στις εγκαταστάσεις της πρώην ΚΟΜΔΕ, στο Χανόπουλο Άρτας με 

κύριο σκοπό την προστασία και ευζωία των φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων. Το 

καταφύγιο αδέσποτων  ζώων συντροφιάς του Δήμου Αρταίων  ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 

1863/91764/15-9-2017  απόφαση  του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΓΤΑ7Λ9-ΙΦΙ) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.4039/2012 (όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 46, του Ν. 4235/2014) για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και τις διατάξεις 

του Ν. 604/1977 και του Π.Δ.463/1978 για τη λειτουργία των ενδιαιτημάτων ζώων και 

αποτελεί χώρο προσωρινής διαμονής και περίθαλψης ζώων συντροφιάς. 
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Άρθρο 2. Σκοπός λειτουργίας 

Ο σκοπός λειτουργίας του καταφυγίου είναι η περισυλλογή και διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς  σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 

169/18-9-2021, τ. Α΄). Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του καταφυγίου είναι: 

- Εφαρμογή προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ώστε να 

μειωθεί ο πληθυσμός  τους. 

- Μέριμνα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την προστασία των 

δικαιωμάτων τους και την ευζωία τους, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 

- Υιοθεσία κατοικίδιων και προώθηση της φιλοζωίας. 

- Προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

 

Άρθρο 3. Περισυλλογές αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Ο Δήμος, μέσω των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν. 4412/2016 αναθέτει σε ετήσια βάση 

τις εργασίες της περισυλλογής και μεταφοράς των ζώων συντροφιάς σε ιδιώτη. Σε 

διαφορετική περίπτωση κι εφόσον προκύψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

την παρ. 5, του άρθρου 10, του Ν. 4830/2021, θα αναθέτει τις εν λόγω εργασίες σε 

συνεργείο αποτελούμενο από υπαλλήλους του Δήμου. Ο ιδιώτης ή το συνεργείο 

περισυλλογής αδέσποτων του Δήμου Αρταίων είναι υπεύθυνοι για την συλλογή και 

μεταφορά των σκύλων από και προς το καταφύγιο και το συνεργαζόμενο κτηνιατρείο, 

καθώς και για τη μεταφορά τους στον τόπο επανένταξης. Βάσει τακτικής καταγραφής 

του πληθυσμού των σκύλων ανά περιοχή στα όρια του δήμου, από την πενταμελή 

επιτροπή καταρτίζεται πρόγραμμα περισυλλογής το οποίο μπορεί να συμβάλει στην 

πραγματοποίηση του στόχου του προγράμματος στη μείωση δηλαδή του πληθυσμού 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μέσω στειρώσεων. Επιπλέον ο Δήμος ανταποκρίνεται 

στις καταγγελίες πολιτών και στα  επείγοντα περιστατικά πέρα του προγράμματός του. 

Λόγω του αυξημένου όγκου αιτημάτων που δέχεται, έχει γίνει κατηγοριοποίηση τους με 

σκοπό την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, την προστασία των 

πολιτών και την ευζωία των ζώων, ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΗ5ΩΨΑ-ΑΝΟ



Σελίδα 15 από 24 

 

Προτεραιότητα Σκοπός που εξυπηρετείται Περιστατικό 

Α Ασφάλεια των πολιτών  Επίθεση σε ανθρώπους 

με εντολή κτηνιατρικής 

εξέτασης από νοσοκομείο 

(λυσσύποπτα ζώα). 

 Επίθεση σε ανθρώπους ή 

και σε ζώα χωρίς εντολή 

από το νοσοκομείο. 

 Ζώα πιθανοί φορείς 

ζωοανθρωπονόσων πλην 

λύσσας (π.χ. 

λεϊσμανίαση). 

Β Ευζωία των ζώων   επείγοντα περιστατικά 

τραυματισμών αδέσποτων 

ζώων που θέτουν σε άμεσο 

κίνδυνο τη ζωή τους. Ζώα με 

κλινική εικόνα χρόνιου 

νοσήματος (καχεκτικά, 

αδύναμα κλπ) . 

Γ Διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων 

ζώων 

 Ζώα σε κατάσταση 

εγκυμοσύνης 

 Ζώα σε φάση οίστρου 

 Ζώα σε οποιαδήποτε 

άλλη φάση 

Δ Διαχείριση δεσποζόμενων ζώων Ιδιόκτητα ζώα που 

παραδίδονται από τους 

ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. ζ, 

του άρθρου 9, του Ν. 

4830/2021 

 

Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα τα 

περιστατικά που σχετίζονται με πολυσύχναστες περιοχές όπου συχνάζουν ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες όπως : ασθενείς (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές), παιδιά (π.χ. σχολεία 

φροντιστήρια, παιδικές χαρές, κ.λ.π.), ηλικιωμένοι, καθώς και χώροι υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και δημόσιοι χώροι συνάθροισης πολιτών. Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς 

που επιθυμούν να παραδώσουν τα ζώα τους στο δήμο υποχρεούνται να γνωστοποιούν 

την πρόθεσή τους αυτή στην αρμόδια υπηρεσία, με μέριμνα της οποίας θα αναρτηθούν 

στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών. Αν δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης παραδίδονται στην αρμόδια 

υπηρεσία με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης και την καταβολή του ποσού των 

τριακοσίων (300) ευρώ για τον σκύλο και εκατό (100) ευρώ για τη γάτα, κατά την 

παράδοση. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 10, του Ν. 4830/2021, επιτρέπεται η περισυλλογή 

και η φιλοξενία αδέσποτου ζώου και από εγγεγραμμένα στο οικείο υπομητρώο φιλοζωικά 

σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από 
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ιδιώτες φιλόζωους που διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόμου. Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά αδέσποτων ζώων από 

φιλόζωους ιδιώτες στο δημοτικό κτηνιατρείο ή στο κτηνιατρείο του συμβεβλημένου με 

τον Δήμο, κτηνίατρο. Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος θα αναρτά, κάθε αρχές του έτους, 

ανοιχτή πρόσκληση προς τις φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής, οι οποίες θα είναι 

εγγεγραμμένες στο  οικείο υπομητρώο, για το ενδιαφέρον των ιδιωτών φιλόζωων ως 

προς τη μεταφορά των ζώων στο κτηνιατρείο.  Κατόπιν έγγραφης αναφοράς και 

απάντησης από την αντίστοιχη φιλοζωική οργάνωση, θα παραδίδεται κατάσταση με τα 

ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία (σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας) 

των ενδιαφερόμενων ιδιωτών, στους οποίους ο Δήμος θα χορηγεί ειδική κάρτα με τα 

στοιχεία αυτά (ονοματεπώνυμο, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, κλπ.). Η κάρτα αυτή 

μαζί με την αντίστοιχη εντολή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την μεταφορά 

θα επιδεικνύονται στον κτηνίατρο ο οποίος θα αναλάβει την περίθαλψη του ζώου, κατά 

την παράδοση του ζώου. 

 

Ο συντονιστής προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς διαμορφώνει το 

ημερήσιο πρόγραμμα (περισυλλογές, επανεντάξεις, μεταφορές στον κτηνίατρο) και το 

προωθεί ως έγγραφη εντολή στον συμβεβλημένο ιδιώτη ή στο συνεργείο το μεσημέρι 

της προηγούμενης μέρας, οι οποίοι πρέπει να εκτελέσουν την εντολή. Σε περίπτωση 

αδυναμίας εκτέλεσης όλων των περιστατικών που αναγράφονται στην εντολή, ο 

υπεύθυνος του συνεργείου αναγράφει στο έντυπο τους λόγους. Σε περίπτωση εκτάκτων 

περιστατικών γίνεται αξιολόγηση βάσει του πίνακα προτεραιοτήτων και τροποποιείται το 

ημερήσιο πρόγραμμα, εφόσον είναι αναγκαίο. Το έντυπο επιστρέφει κάθε μεσημέρι 

συμπληρωμένο στο συντονιστή. 

 

Άρθρο 4. Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Κάθε αδέσποτο ζώο που περισυλλέγεται, κατευθύνεται απαραιτήτως στο κτηνιατρείο του 

υπεύθυνου κτηνίατρου του ενδιαιτήματος. 

Μόλις μεταφερθεί αδέσποτο ζώο στο κτηνιατρείο, φωτογραφίζεται (η φωτογραφία 

καταχωρείται στην ατομική καρτέλα του ζώου), ελέγχεται η ύπαρξη ηλεκτρονικής 

ταυτότητας (αν δεν υπάρχει, τοποθετείται),  πραγματοποιείται κλινική εξέταση και 

εφόσον κρίνει ο κτηνίατρος, λαμβάνεται δείγμα αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις, 

γίνεται καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου εισερχόμενων ζώων και αν απαιτείται του 

αρχείου νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης. 

Αν από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστωθεί ότι το ζώο συντροφιάς είναι επικίνδυνο  ή 

ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανο να αυτοσυντηρηθεί λόγω 

γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους 
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κανόνες ευζωίας του, υποβάλλεται σε ευθανασία, ύστερα από γνώμη της πενταμελούς 

επιτροπής. 

Μετά την παροχή της αναγκαίας κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης κι εφόσον δεν 

προκύψει ανάδοχος, οδηγείται στο καταφύγιο με σκοπό να υιοθετηθεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7, του Ν. 4830/2021. 

Ειδικά για τα κουτάβια ηλικίας μέχρι πέντε (5) μηνών τα οποία απαιτούν ιδιαίτερα 

αυξημένη φροντίδα και η παραμονή στο καταφύγιο εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία 

τους, εφόσον περισυλλέγονται θα οδηγούνται στον κτηνίατρο για τις απαραίτητες 

εξετάσεις και μετά θα παραλαμβάνονται από αναδόχους, όπως ορίζονται στις διατάξεις 

της παρ. 7, του άρθρου 2, του Ν. 4830/2021, για την περαιτέρω φιλοξενία, μέχρι την 

υιοθεσία τους. Σε περίπτωση εγκατάλειψης κουταβιών στον καταφύγιο, θα ακολουθείται 

η ίδια ακριβώς διαδικασία, σε συνεννόηση με τους δηλωμένους αναδόχους του 

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.    

              

Άρθρο 5. Διαχείριση επικίνδυνων ζώων συντροφιάς 

Ζώα συντροφιάς που κρίνονται επικίνδυνα βάσει των άρθρων 2 και 10, του Ν. 

4830/2021,  φιλοξενούνται στο καταφύγιο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα 

μέτρα προστασίας της ασφάλειας των υπολοίπων φιλοξενούμενων ζώων και του 

προσωπικού. Οι επιτροπές του Ν. 4830/2021 που αποφασίζουν για την επικινδυνότητα 

ενός ζώου σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία θα πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια από 

τα οποία θα προκύπτει ή κατάταξη του συγκεκριμένου ζώου στην κατηγορία των 

επικίνδυνων ζώων  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα θα 

πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία. 

- Όταν υπάρχει καταγγελία για ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά 

προς κάποιον άνθρωπο ή άλλο ζώο, θα πρέπει να περισυλλέγεται και να οδηγείται σε 

καταφύγιο όπου θα παραμείνει για κατάλληλο διάστημα ώστε να παρακολουθείται η 

συμπεριφορά του από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου. Κατά τη παραμονή του 

ζώου στο καταφύγιο, ελέγχεται η συμπεριφορά του προς το προσωπικό που εργάζεται 

στο καταφύγιο (κτηνίατροι, σταβλίτες,  κ.λ.π.) καθώς επίσης και η συμπεριφορά που 

εκδηλώνεται προς τα υπόλοιπα ζώα που φιλοξενούνται στο καταφύγιο. Οι παρατηρήσεις 

του υπεύθυνου κτηνιάτρου, καθώς και του εκπαιδευτή σκύλων, όπως ορίζει ο νόμος 

καταγράφονται σε εκθέσεις οι οποίες κατατίθενται στην πενταμελή επιτροπή.  

- Η επίθεση αδέσποτου ζώου σε άνθρωπο ή ζώο, με σωματικές βλάβες,  θα πιστοποιείται 

μόνο με έγγραφη καταγγελία στον Δήμο ή στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενη από 

ιατρική ή κτηνιατρική γνωμάτευση, αντίστοιχα. 

- Η πενταμελής επιτροπή του Δήμου αφού συνεκτιμήσει όλες τις παραπάνω παραμέτρους 

αποφασίζει για την επικινδυνότητα ή όχι του ζώου. 
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- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της πενταμελούς επιτροπής η 

οριστική απόφαση περί επικινδυνότητας λαμβάνεται από την ειδική τριμελή επιτροπή του 

Δήμου η οποία αποτελείται ειδικά από κτηνίατρους. 

- Ζώο που χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο από τις αρμόδιες επιτροπές παραμένει στο 

καταφύγιο για χρονικό διάστημα μέχρι και 10 ημέρες μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό 

του ( ημερομηνία συνεδρίασης την πενταμελούς ή τριμελούς επιτροπής). 

- Όταν το ζώο πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος που μπορεί να μεταδοθεί στον 

άνθρωπο ή σε 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 

Δήμο 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 εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο ζώο.  

Η διαχείριση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς που θα κριθεί επικίνδυνο από τις 

αρμόδιες κατά το νόμο επιτροπές κρίνεται κατά περίπτωση και μπορεί να είναι οι εξής: 

 Υιοθεσία του ζώου εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του νέου 

ιδιοκτήτη για το χαρακτηρισμό του ζώου ως επικίνδυνου τηρώντας το άρθρο 7 

του παρόντος κανονισμού. 

 Ευθανασία του ζώου ύστερα από απόφαση της πενταμελούς ή της τριμελούς 

επιτροπής.  

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. Στην περίπτωση ζώων τα οποία πάσχουν από λεϊσμανίωση και για τα οποία, 

κατόπιν των κατάλληλων αιματολογικών και παρασιτικών εξετάσεων από κτηνίατρο, 

προκύπτει η μη αναστρέψιμη πορεία της ασθένειας, υπόκεινται σε ευθανασία. Σε 

διαφορετική περίπτωση, αν επιτρέπεται η κατάλληλη θεραπεία, οι σκύλοι κρατούνται σε 

κλειστό χώρο ή χώρο περιφραγμένο με κατάλληλες προστατευτικές σίτες, καθόλη τη 

διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από κτηνίατρο με τη χρήση εγκεκριμένων 

φαρμάκων . Η συνταγή, με τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρου, φυλάσσεται 

στο αρχείο του καταφυγίου ή του Δήμου και αντίγραφό της φέρει, σε περίπτωση 

υιοθεσίας, ο ιδιοκτήτης. 

 Η διαχείριση ενός ζώου συντροφιάς που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνο από τις 

αρμόδιες κατά το νόμο επιτροπές αλλά παρουσιάζει συμπεριφορά ή οποία δημιουργεί 

πρόβλημα στους πολίτες ή στα υπόλοιπα ζώα της περιοχής (προσέγγιση κινούμενων 

οχημάτων με κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, δημιουργία αγέλης κ.α.) μπορεί 

να είναι η εξής: α) υιοθεσία του ζώου με την έγγραφη ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη για 

την ιδιαίτερη συμπεριφορά  του ζώου, β) επανένταξη του ζώου σε άλλο σημείο ώστε να 

διασπαστεί η αγέλη και η παρακολούθηση του ζώου για το αν θα εκδηλώσει εκ νέου την 
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ίδια συμπεριφορά, γ) ανάθεση του ζώου σε εκπαιδευτή σκύλων ώστε να διορθωθεί η 

προβληματική συμπεριφορά. 

Άρθρο 6. Τήρηση αρχείων και βιβλίων 

Από τον συντονιστή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, πρέπει να 

τηρούνται τα κάτωθι αρχεία, υπογεγραμμένα από τον ίδιο: 

- Αρχείο κλήσεων και επικοινωνίας με τους πολίτες 

- Αρχείο εντολών προς το συνεργείο και τους κτηνιάτρους. 

- Αρχείο περισυλλογών.  

- Αρχείο με τις καρτέλες στειρώσεων και περιθάλψεων που τις προωθεί ο κτηνίατρος στο 

τέλος κάθε εβδομάδας. 

- Αρχείο επανεντάξεων.  

- Αρχείο συμφωνητικών υιοθεσιών που τα προωθεί ο κτηνίατρος στο τέλος κάθε 

εβδομάδας. 

- Αρχείο λεϊσμανίασης με χωριστό φάκελο για το κάθε ζώο. 

- Αρχείο ενδιαφερόμενων πολιτών προς αναδοχή προς αναδοχή ή φροντίδα αρρώστων 

ζώων. 

- Αρχείο παραλαβής τροφών αναλώσιμων απορρυπαντικών και λοιπών χημικών υλικών. 

- Αρχείο καθαρισμού και απολυμάνσεων (συλλογή των μηνιαίων έντυπων του 

καταφυγίου). 

- Αρχείο φακέλου μυοκτονιών και απεντομώσεων (παραδίδεται από το ειδικό συνεργείο). 

Από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου 

- Βιβλίο εισερχόμενων εξερχόμενων ζώων. 

- Βιβλίο υγιεινής κατάστασης εισερχόμενων εξερχόμενων ζώων. 

- Βιβλίο νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης. 

- Βιβλίο απολυμάνσεων. 

Άρθρο 7. Υιοθεσίες αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Η υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς από το καταφύγιο συμπεριλαμβάνεται στο 

σκοπό λειτουργίας του και αποτελεί το πλέον επιθυμητό τέλος διαχείρισης για κάθε 

αδέσποτο ζώο συντροφιάς. 

Διαδικασία υιοθεσίας: 

5) Κάθε ζώο προς υιοθεσία καταχωρείται στην πλατφόρμα του ΕΜΖΣ με το όνομά του, 

τη φωτογραφία του, την αναλυτική περιγραφή του, τον αριθμό ταυτοποίησης, την 

ηλικία του, το φύλο του, τα στοιχεία του υπεύθυνου του Δήμου ή του αναδόχου, 

εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, τους συνδέσμους σε άλλες σελίδες ή δημόσιες 

σελίδες σε ΜΜΔ με επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο και λοιπές 

πληροφορίες. Οι ενδιαφερόμενοι υιοθεσίας ενημερώνονται από πλατφόρμα του ΕΜΖΣ 

ή της ιστοσελίδας του Δήμου.  
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6) Οι ενδιαφερόμενοι για την υιοθεσία ζώου συντροφιάς έρχονται σε επαφή με το 

αρμόδιο τμήμα του Δήμου όπου υποβάλλεται αίτημα υιοθεσίας του ζώου. 

7) Επισκέπτονται το καταφύγιο παρουσία του υπεύθυνου κτηνιάτρου ή υπεύθυνου 

φροντίδας του καταφυγίου και βλέπουν από κοντά το ζώο που τους ενδιαφέρει. 

8) Ο νέος ιδιοκτήτης μεριμνά για την άμεση σήμανση του ζώου στο όνομά του σε 

περίπτωση μη σημασμένου, άλλως για τη μεταβολή των στοιχείων του ζώου στο 

ΕΜΖΣ. Έπειτα παραλαμβάνει το ζώο από το καταφύγιο. Κατά την παραλαβή 

υπογράφεται το συμβόλαιο υιοθεσίας και τυχόν άλλα απαιτούμενα έγγραφα με τις 

υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη για τη φροντίδα του ζώου. 

 

Άρθρο 8.  Περισυλλογές στειρωμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Δίνονται στο συνεργείο εντολές για περισυλλογές στειρωμένων αδέσποτων   

 ζώων συντροφιάς : 

- Όταν υπάρχει καταγγελία ή υπόνοια επιθετικότητας : Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα 

ζώα περισυλλέγονται, ελέγχονται για ηλεκτρονική ταυτότητα, εξετάζονται για 

λεϊσμανίαση, γίνεται εκτίμηση της επικινδυνότητας τους και εισέρχονται στο καταφύγιο 

προκειμένου να συντάξει ο κτηνίατρος την έκθεση επικινδυνότητας, με βάση τα 

οριζόμενα του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού 

- Όταν είναι γνωστό ότι έχει λήξει ή ισχύς του αντιλυσσικού εμβολιασμού: Στην 

περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται, ελέγχονται για ηλεκτρονική 

ταυτότητα, εξετάζονται για λεϊσμανίαση, εμβολιάζονται και επανεντάσσονται. Αν είναι 

θετικά σε λεϊσμανίαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος 

κανονισμού. 

- Όταν υπάρχει ενδιαφέρον για υιοθεσία : Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα 

περισυλλέγονται, ελέγχονται για  ηλεκτρονική ταυτότητα, εξετάζονται για λεϊσμανίαση, 

εμβολιάζονται και δίνονται για υιοθεσία, τηρώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 

παρόντος κανονισμού. Αν βρεθούν θετικά σε λεϊσμανίαση εφαρμόζεται το άρθρο 11 του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Άρθρο 9.  Επανεντάξεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Οι επανεντάξεις των ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται στο καταφύγιο του Δήμου 

γίνονται εντός των διοικητικών ορίων λαμβάνοντας κύρια υπόψη τις προϋποθέσεις και τις 

διατάξεις της υποπερ. βαε, της περ. β, της παρ. 5, του άρθρου 10, του Ν. 4830/2021 κι 

εφόσον είναι στειρωμένα. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης 

της πενταμελούς επιτροπής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας 

του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή όπου αυτά επαναφέρονται και 

οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους, όπως 

νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων 
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ασφαλείας, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, περιφραγμένους αρχαιολογικούς 

χώρους, καθώς και σε χώρους σφαγείων ή όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν 

σκουπίδια. 

 

Άρθρο 10. Καθαρισμός-Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία 

Καθαρισμός. Ο καθαρισμός του χώρου του καταφυγίου αποσκοπεί στην απομάκρυνση 

περιττωμάτων των ζώων, υπολειμμάτων τροφής σκουπιδιών και ορατών ρύπων. 

Πραγματοποιείται με καθαρό νερό ενώ σε περίπτωση έντονης βρομιάς, όπου απαιτείται η 

χρήση απορρυπαντικού, δίδεται γραπτή έγκριση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του 

ενδιαιτήματος. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Κλουβιά με ζώα και διάδρομοι Καθημερινά 

Προαύλιο Τρεις φορές την εβδομάδα ή συχνότερα 

αν χρειαστεί 

Χώρος φύλαξης τροφής Κάθε βδομάδα ή συχνότερα αν απαιτηθεί 

 

 

Μετά από κάθε καθαρισμό συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο μηνιαίο έντυπο 

καθαρισμού το οποίο στο τέλος κάθε μήνα παραδίδεται στον κτηνίατρο του καταφυγίου 

και στο συντονιστή του προγράμματος. 

Απολύμανση. Η απολύμανση του χώρου του καταφυγίου αποσκοπεί στην μείωση του 

συνολικού μικροβιακού φορτίου ώστε να αποφευχθεί η διασπορά και μετάδοση 

λοιμώξεων μεταξύ των ζώων αλλά και την προστασία του προσωπικού. Γίνεται με χρήση 

αντλίας χαμηλής πίεσης και χημικού σκευάσματος το οποίο προτείνεται γραπτώς από τον 

υπεύθυνο κτηνίατρο του ενδιαιτήματος. Ο ψεκασμός γίνεται σε καθαρές επιφάνειες 

(προηγείται το στάδιο του καθαρισμού απαραιτήτως) ενώ οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται 

για τρεις με τέσσερις ώρες μετά την εφαρμογή του χημικού. Τα ζώα απομακρύνονται 

τουλάχιστον για 4 με 5 ώρες έως ότου στεγνώσουν καλά οι επιφάνειες των κελιών. Το 

προσωπικό φέρει ειδικό προστατευτικό ρουχισμό κατά της διάρκεια της εφαρμογής 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του προμηθευτή και του αρμοδίου 

κτηνίατρου. Σύμφωνα με το ΠΔ. 463/1978 που διέπει τη λειτουργία των ενδιαιτημάτων, 

όλα τα σκεύη εντός των οποίων παρασκευάζονται ή χορηγούνται τροφές και νερό και 

κάθε άλλο αντικείμενο ή υλικό το οποίο χρησιμοποιείται πρέπει να διατηρούνται σε 

άριστη κατάσταση από απόψεως συντηρήσεων και καθαριότητας. Τουλάχιστον κάθε 

τρίμηνο πραγματοποιείται γενική απολύμανση χώρου οργάνων και σκευών 

αναγραφομένης της ημερομηνίας διενέργειας της στο ειδικό βιβλίο που τηρείται.  

Συχνότητα εφαρμογής : 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
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Κλουβιά και διάδρομοι Εφαρμόζεται κατόπιν εντολής του υπεύθυνου 

κτηνιάτρου. Επίσης σε όλα τα κλουβιά σε 

υποψία ή επιβεβαίωση κρούσματος μεταδοτικού 

λοιμώδους νοσήματος κατόπιν έγγραφης 

εντολής του υπεύθυνου κτηνίατρου. 

Προαύλιο Εφαρμόζεται κατόπιν εντολής του υπεύθυνου 

κτηνιάτρου 

Χώρος φύλαξης τροφής Εφαρμόζεται κατόπιν εντολής του υπεύθυνου 

κτηνιάτρου 

Σκεύη, εργαλεία, αντικείμενα Ακολουθείται το πρόγραμμα των κλουβιών 

 

Μετά από κάθε απολύμανση συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο 

απολύμανσης και παραδίδεται στον κτηνίατρο και στον συντονιστή του προγράμματος. 

Παράλληλα, ο κτηνίατρος του καταφυγίου ενημερώνει το βιβλίο απολυμάνσεων. 

Απεντόμωση- μυοκτονία: Γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο τουλάχιστον 2 φορές 

ετησίως και κάθε φορά που απαιτείται. Οπωσδήποτε γίνεται μία φορά μετά το χειμώνα, 

κατά την περίοδο που παρατηρείται η πρώτη άνοδος της θερμοκρασίας. Οι σχετικοί 

φάκελοι με τις λεπτομέρειες και τα σημεία εφαρμογής τηρούνται από το αρχείο του 

συντονιστή του προγράμματος. 

Άρθρο 11. Τροφοδοσία του καταφυγίου 

Το καταφύγιο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποθήκευσης των τροφών. Ο 

αρμόδιος υπάλληλος του καταφυγίου ελέγχει καθημερινά τα αποθέματα τροφής και 

συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο κατανάλωσης τροφής το οποίο το τοποθετεί σε ειδικό 

αρχείο που φυλάσσεται στο καταφύγιο και παραδίδεται στο συντονιστή κάθε μήνα. 

Ενημερώνει τον υπεύθυνο  κτηνίατρο άμεσα και την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση 

που παρατηρηθεί αλλοίωση στην αποθηκευμένη τροφή ή μαζική διαταραχή στην υγεία 

των ζώων. Το απόθεμα τροφής δεν πρέπει να πέφτει κάτω από την ποσότητα που 

επαρκεί για την κάλυψη 8 ημερών υπολογιζόμενη με βάση τον εκάστοτε  πληθυσμό 

ζώων που φιλοξενούνται το καταφύγιο.   

Άρθρο 12. Λειτουργία και οργάνωση καταφυγίου 

Προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρησή του στο 

υπομητρώο καταφυγίου ζώων συντροφιάς της παρ. 23, του άρθρου 2, του Ν. 4830/2021 

και η καθημερινή παρουσία προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών για 

οκτώ  (8) ώρες ημερησίως.  

Στην ιστοσελίδα του Δήμου θα καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα ζώα που έχουν 

σημανθεί ηλεκτρονικά και διαμένουν στο καταφύγιο, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών 

από την είσοδό τους. Για κάθε ζώο θα καταχωρείται η φωτογραφία, ο αριθμός 

ηλεκτρονικής σήμανσης, η ημερομηνία εισαγωγής και ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα 

υιοθεσίας.  
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Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του καταφυγίου αναρτάται στο υπομητρώο καταφυγίων 

του ΕΜΖΣ. Στην ιστοσελίδα θα παρέχονται και πληροφορίες για την υιοθεσία των ζώων 

και θα αναγράφονται και οι κτηνίατροι που παρακολουθούν τα ζώα του καταφυγίου.  

Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής 

και περίθαλψης των ζώων συντροφιάς και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του Ν.604/1977 (ΦΕΚ Α 163) και Π.Δ. 

463/1978 (ΦΕΚ Α 96). Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, οδηγούνται 

τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά 

κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την 

κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό 

διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους. Ζώα συντροφιάς που 

δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι 

υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο φυσικό τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και 

καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και 

στείρωση. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που 

επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη, την φροντίδα των επανεντασσόμενων 

αδέσποτων ζώων, έχουν οι Δήμοι και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς 

φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Ζώα έως  πέντε (5) μηνών δεν μπορούν να 

φιλοξενούνται στο καταφύγιο, (δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή) και θα πρέπει να 

συμβάλλουν στην περίθαλψή τους τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής.  

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, θα κοινοποιείται στο Δήμο και θα αναρτάται, ο 

απολογισμός της λειτουργίας του προηγούμενου έτους στον οποίο συμπεριλαμβάνεται 

κατ΄ ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που φιλοξενούνται, οι νέες εισαγωγές κατά τη 

διάρκεια του έτους, οι υιοθεσίες, οι θάνατοι και οι μεταφορές ζώων σε άλλες δομές.  

Επίσης, κάθε έτος θα επικαιροποιείται το εκπονηθέν σχέδιο διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών και ιδίως πυρκαγιών και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξενούμενων 

ζώων. 

Οι ώρες των επισκέψεων του καταφυγίου θα είναι: Τρίτη ως Παρασκευή : 12.00μ.μ.-

14.00μ.μ. και Σάββατο: 09.00 π.μ.-10.00 π.μ.. Οι ώρες θα αναρτώνται στη ιστοσελίδα 

του Δήμου. Το καταφύγιο μπορούν να το επισκέπτονται, εκπρόσωποι φορέων, σχολείων, 

συλλόγων κλπ καθώς και ενδιαφερόμενοι μεμονωμένοι πολίτες με σκοπό την υιοθεσία 

ζώων, σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο θα αναρτάται στην είσοδο του καταφυγίου 

αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Πριν από την επίσκεψη, προηγείται επικοινωνία με 

το συντονιστή του προγράμματος. Η τήρηση του ωραρίου ενδιαιτήματος είναι αυστηρή, 

αφενός για να μην παρακωλύονται οι εργασίες του προσωπικού και αφετέρου να μην 

προκαλείται συνεχής ανησυχία στα φιλοξενούμενα ζώα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
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τηρούνται οι οδηγίες του υπεύθυνου κτηνιάτρου. Οι χώροι απομόνωσης επικίνδυνων 

ζώων και ανάρρωσης δεν είναι προσβάσιμοι.  

Οι επισκέπτες κατά την είσοδό τους στο καταφύγιο καταχωρούν τα στοιχεία τους σε 

ειδικά τηρούμενο βιβλίο επισκεπτών και κινούνται με τη βοήθεια του προσωπικού στους 

υποδεικνυόμενους χώρους. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια στο 

προσωπικό του χώρου και να λειτουργούν με ησυχία και τάξη του χώρου. Φιλόζωοι και 

εργαζόμενοι που δεν έχουν αρμονική συνεργασία μεταξύ τους και καθοιονδήποτε τρόπο 

δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του καταφυγίου, αποβάλλονται από το χώρο. 

Σε περίπτωση επανάληψης επεισοδίου θα τίθεται θέμα απαγόρευσης της εισόδου τους 

στο χώρο από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Εφόσον κάποιοι επισκέπτες επιθυμούν 

να προαυλίσουν ορισμένα ζώα, ζητούν προς τούτο τη συνδρομή του προσωπικού και σε 

καμία περίπτωση δεν δρούνε ανεξάρτητα και αυτοβούλως. Δεν επιτρέπεται ο 

ταυτόχρονος προαυλισμός περισσότερων από πέντε (5) ζώα καθώς εγκυμονεί κίνδυνος 

ατυχημάτων και για τα ζώα και για τους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση ο περίπατος 

των ζώων γίνεται  από άτομα ικανά για τη συγκράτησή τους μέσα στο χώρο του 

καταφυγίου, με χρήση στρογγυλού λουριού, όχι μεγαλύτερου του 1,5μ. και σταθερού 

περιλαίμιου. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων ή τροφών ακόμη και ομοιοπαθητικών 

στα ζώα χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και  έγκριση του προσωπικού και 

κτηνιάτρου του καταφυγίου.  

Η λήψη φωτογραφιών και η βιντεοσκόπηση από τους επισκέπτες ή μέλη του Φιλοζωικού 

Σωματείου Άρτας και οποιασδήποτε άλλης Φιλοζωικής Οργάνωσης επιτρέπεται μόνο 

κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης από τον συντονιστή του προγράμματος. Στην 

περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπηση με 

ανάρτηση με σχόλια ή μη στα μέσα μαζικής δικτύωσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση 

του Δήμου, θα επιβάλλεται πρόστιμο της τάξης των 200€. 

Άρθρο 13. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας 

Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την 

ανάρτησή του στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο κανονισμός εναρμονισμένος με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία εγκρίνεται συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.  

 

Αναθέτει κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 162/2022 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΤΗ5ΩΨΑ-ΑΝΟ


