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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Στην Άρτα, σήμερα, 28 Νοεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα, ο Δήμαρχος Αρταίων,
Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, Ταξίαρχος,
Γεώργιος Βασιλείου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-2021, τ. Α΄) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των
ζώων συντροφιάς –Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», 

2. Την υπ. αριθμ. 161/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, περί
έγκρισης  μνημονίου  ενεργειών  για  την  αντιμετώπιση  περιστατικών  σχετικών  με  τη
διαχείριση  ζώων  συντροφιάς  εντός  των  Διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  Αρταίων,  σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, 

Συμφωνούν  και  συναποδέχονται  την  τήρηση  και  την  εφαρμογή  των  κάτωθι  όρων  και
άρθρων κοινού μνημονίου ενεργειών  για την αντιμετώπιση περιστατικών σχετικών με τη
διαχείριση ζώων συντροφιάς εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αρταίων, ως εξής:

Άρθρο 1. Περισυλλογές ζώων

Α.  Νεκρά  ζώα:  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  37,  του  Ν.4830/2021,  οι  υπηρεσίες  που  είναι
αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού,  επαρχιακού και  αστικού δικτύου
έχουν υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς και τα πεζοδρόμια τα νεκρά ζώα και να
μεριμνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Εφόσον  το  νεκρό  ζώο  εντοπίζεται  σε  εθνικό  και  επαρχιακό  δίκτυο,  υπεύθυνη  για  την
περισυλλογή  και  την  μετέπειτα  διαχείρισή  του  είναι  η  Κτηνιατρική  υπηρεσία  της  Π.Ε.
Άρτας, παρ’ όλα αυτά  σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος της υπηρεσίας της Π.Ε., αλλά
και σε περίπτωση που το ζώο εντοπίζεται σε αστικό δίκτυο, υπεύθυνη είναι η  υπηρεσία
Καθαριότητας  του  Δήμου  Αρταίων,  αρμόδιος  υπάλληλος  της  οποίας  θα  καλείται  από
υπάλληλο της Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας για την άμεση περισυλλογή του ζώου και την
απομάκρυνσή του από το σημείο εντοπισμού του, στα  τηλ.: 2681072910 & 2681362232,
για  ώρες  από  07.00  π.μ.  ως  14.00  μ.μ.  Για  την  επικοινωνία  τις  υπόλοιπες  ώρες,  θα
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αποσταλεί στη Δ/νση Αστυνομίας Άρτας,  πίνακας με τα νούμερα των κινητών τηλεφώνων
των υπευθύνων υπαλλήλων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων.

 Τα αίτια θανάτου των ζώων μπορεί να είναι φυσικά ή να προέρχονται από σύγκρουση με
διερχόμενο όχημα, μηχανή, μηχάνημα ή άλλα αίτια.

Στην περίπτωση τροχαίου περιστατικού με ζώο συντροφιάς το οποίο τελικά καταλήξει ως
νεκρό, καλείται επίσης, από την Δ/νση Αστυνομίας Άρτας,  ο υπεύθυνος υπάλληλος της
υπηρεσίας Καθαριότητας, στα τηλ.: 2681072910 & 2681362232, για ώρες από 07.00 π.μ. ως
14.00  μ.μ.  Η   επικοινωνία  τις  υπόλοιπες  ώρες,  θα πραγματοποιείται  στα  νούμερα των
κινητών τηλεφώνων των υπευθύνων υπαλλήλων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
Αρταίων.

Β.  Ζώντα ζώα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του Ν.4830/2021, τα
αδέσποτα  ζώα  που  εντοπίζονται  σε  σημεία  εντός  των   διοικητικών  ορίων  του  Δήμου
Αρταίων, περισυλλέγοντα από ιδιώτη ανάδοχο ή από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας. 

‘Όταν  ο  υπάλληλος  του  Κέντρου  Διαβίβασης  (100)  της  Διεύθυνσης  Αστυνομίας  Άρτας,
δεχθεί  τηλεφωνική  κλήση  από  πολίτη  για  περισυλλογή  αδέσποτου  ζώου  για
συγκεκριμένους  λόγους  (επιθετικότητα,  τραυματισμό  από  τροχαίο  ατύχημα,  ασθένεια,
κλπ.),  τότε  ενημερώνεται  ο  ανάδοχος των εργασιών περισυλλογής του  Δήμου Αρταίων.
Αναλυτικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα) των αναδόχων, θα διαβιβασθούν στη
Δ/νση Αστυνομίας Άρτας και θα συμπεριληφθούν στον πίνακα με τα υπόλοιπα στοιχεία
επικοινωνίας. 

Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η περισυλλογή θα γίνεται μόνο για τις περιπτώσεις
επιθετικότητας και τραυματισμού από τροχαία. Στην περίπτωση τραυματισμού ζώου από
τροχαίο ατύχημα,  ο υπαίτιος  της πράξης αυτής υποχρεούται να ειδοποιήσει  άμεσα τον
Δήμο  Αρταίων,  στην  περίπτωση που  το  σημείο  του  ατυχήματος  εντοπίζεται  εντός  των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αρταίων ή την Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, προκειμένου να
παρασχεθεί  στο  τραυματισμένο  ζώο  η  απαραίτητη  κτηνιατρική  φροντίδα  από  τον
συμβεβλημένο κτηνίατρο του Δήμου.

Στην  περίπτωση  που  τα  αδέσποτα  ζώα  είναι  πολύ  νεαρής  ηλικία  (κουτάβια)  και  δεν
μπορούν να φιλοξενηθούν στο καταφύγιο του Δήμου Αρταίων, καθότι απαιτούν ιδιαίτερη
φροντίδα  από εθελοντές φιλόζωους πολίτες, τόσο ως προς τις συνθήκες φιλοξενίας, όσο
και  ως  προς  την  σίτιση  με  ιδιαίτερες  τροφές  (γάλα),  (ο  Δήμος  θα  επιδιώξει  γι’  αυτό
συνεργασία με εθελοντές Φιλοζωικής Οργάνωσης), δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας των
μελών  του,  στους  υπαλλήλους  της  Διεύθυνσης  Αστυνομίας  Άρτας  για  τις  περαιτέρω
ενέργειες. Μέχρι να επιτευχθεί μία τέτοια συνεργασία, η ευθύνη για την περισυλλογή των
νεαρών ζώων διατηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και στους συμβεβλημένους
αναδόχους των εργασιών περισυλλογής, με τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται με ξεχωριστό
έγγραφο και θα επικαιροποιούνται,  επίσης εγγράφως, περιοδικά και ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, εφόσον προκύπτουν αλλαγές. 
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Άρθρο 2. Διαχείριση καταγγελιών για κακοποίηση ζώων συντροφιάς

Σύμφωνα με το άρθρο 25, του Ν.4830/2021, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακής
εφαρμογής  στη  Γενική  Γραμματεία  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)  για  την  αναφορά  περιστατικών  κακοποίησης  ζώων.  Πέραν  αυτού,  οι
καταγγελίες δύναται να είναι και ανώνυμες και θα διερευνώνται  μόνο εφόσον περιέχουν
συγκεκριμένα στοιχεία  που παρέχουν επαρκή βάση για  τη  διερεύνησή τους.  Επειδή οι
περιπτώσεις κακοποίησης ζώων αφορούν ως επί το πλείστον  δεσποζόμενα ζώα, θα πρέπει
οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας που δέχεται την καταγγελία και που μπορεί να είναι
είτε η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, είτε ο Δήμος Αρταίων μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας
ή της υπηρεσίας για τα ζώα συντροφιάς,  να προβεί  άμεσα σε έλεγχο στο σημείο όπου
διαμένει το ζώο. 

Από  εκεί  και  στο  εξής  θα  πρέπει  να  εξετάζονται  οι  περιπτώσεις  κακοποίησης  που
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 24, του Ν.4830/2021  κι εφόσον αποδεικνύονται  και
προκύπτουν, να επιβάλλονται  τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 35, του Ν.4830/2021
στον ιδιοκτήτη του ζώου και να ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στην περίπτωση
που ο εισαγγελέας αποφασίσει και διατάξει την αφαίρεση του ζώου από την κατοχή του
ιδιοκτήτη του και παραβάτη, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, ειδοποιούν
απευθείας  τον  συμβεβλημένο  ιδιώτη  για  τις  περισυλλογές  των  ζώων  με  τον  οποίο
συνεργάζεται  ο  Δήμος  Αρταίων,  ο  οποίος  με  τη  σειρά  του  θα  μεταφέρει  το  ζώο  στο
καταφύγιο του Δήμου. Ο παραβάτης θα αναλάβει το κόστος για την αποκατάσταση της
υγείας του ζώου,  την  κτηνιατρική φροντίδα και  τη διαβίωσή του,  όπως προκύπτει  από
παραστατικά, κατόπιν βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

Στην περίπτωση όπου δύνανται οι υπηρεσίες τόσο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, όσο
και της Δημοτικής Αστυνομίας να αφαιρέσουν προσωρινά το ζώο συντροφιάς, με απόφασή
τους, θα πρέπει να εξετάζονται αυστηρά  οι εξαιρετικές περιπτώσεις τις οποίες αναφέρει η
παρ. 1, του άρθρου 33, του Ν.4830/2021, καθότι περιπτώσεις κακοποίησης, όπως αυτές
που αναφέρονται  στην παρ. β,  του άρθρου 24, του Ν.4830/2021 (εσκεμμένη πρόκληση
σωματικού  πόνου,  δηλητηρίαση,  στραγγαλισμός,  πνιγμός,  πρόκληση  εγκαύματος,
θερμοπληξία,  ηλεκτροπληξία,  κρυοπαγήματα,  πυροβολισμός,  εκούσιος  τραυματισμός,
κτηνοβασία,  σεξουαλική κακοποίηση με χρήση αντικειμένων,  εγκατάλειψη νεογέννητων
ζώων) αποδεικνύονται  μόνο κατόπιν  κτηνιατρικής  γνωμάτευσης ή εφόσον διατελούνται
ενώπιον  των  οργάνων  ελέγχου.  Η  κτηνιατρική  γνωμάτευση  θα  δίνεται  από  τον
συμβεβλημένο κτηνίατρο του Δήμου. 
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Άρθρο 3. Έλεγχοι-Πρόστιμα

Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 3, του Ν.4830/2021, αρμόδια όργανα ελέγχου και
βεβαίωσης παραβάσεων του άρθρου 35, είναι, μεταξύ άλλων, οι υπάλληλοι της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η  κάθε  υπηρεσία  από  τις  παραπάνω  οφείλει  να  διαθέτει  συσκευή  ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης ζώων συντροφιάς για την ανίχνευση της ηλεκτρονικής ταυτότητας των ζώων.
Κατά  τους  ελέγχους  που  θα  πραγματοποιούνται  (τακτικούς  ή  έκτακτους)  θα  φέρουν
υποχρεωτικά  μαζί  τους  τις  συσκευές  ανίχνευσης.  Εφόσον  το  ζώο διαθέτει  ηλεκτρονική
ταυτότητα,  θα  ελέγχεται  ο  αριθμός  της,  μέσω  της  εφαρμογής  του  ΕΜΖΣ,  στην  οποία
πιστοποιημένοι  χρήστες  είναι  οι  υπάλληλοι  των  υπηρεσιών  ελέγχου.  Σε  διαφορετική
περίπτωση,  θα  επιβάλλεται  το  πρόστιμο  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  35,  του  Ν.
4830/2021.  
Οι  αποφάσεις  των προστίμων που θα βεβαιώνονται  σε περιπτώσεις όπου η παράβαση
διαπιστώνεται στο Δήμο Αρταίων, θα διαβιβάζονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
η οποία, εφόσον δεν προβληθούν αντιρρήσεις κατά της απόφασης, επιβάλλει το πρόστιμο,
αμελλητί. Τα εν λόγω πρόστιμα αποτελούν έσοδο του Δήμου Αρταίων. 

Άρθρο 4. Ισχύς του παρόντος
Το  παρόν  συνυπογράφεται  από  το  Δήμαρχο  Αρταίων  και  τον  Δ/ντή  της  Διεύθυνσης
Αστυνομίας Άρτας και ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του. Τυχόν τροποποιήσεις,
εγκρίνονται συμπληρωματικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Ο Δ/ντής Ο Δήμαρχος
Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας

Γεώργιος Βασιλείου Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης
Ταξίαρχος
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