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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

(Γ’ Τμήμα) 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

των:  

1) μη κερδοσκοπικής ομοσπονδίας με την επωνυμία «Ομοσπονδία 

Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας», με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, οδός 

Φιλοθέης αριθ. 43, Α.Φ.Μ. 997134664, 

2) ένωσης πρωτοβάθμιων δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων με την επωνυμία 

«Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων» 

κατηγορίας Π.Ε., (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.-Π.Ε.), με έδρα την Αθήνα, οδός Αχαρνών 

αριθ. 2, Α.Φ.Μ. 999321207, 

3) Επαγγελματικού Σωματείου Πανελλήνιας εμβέλειας με την επωνυμία 

«Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων» 

(Π.Ε.Κ.Δ.Υ.), με έδρα την Αθήνα, οδός Διδότου αριθ. 26, Α.Φ.Μ. 997418187. 

 

ΚΑΤΑ 

Του ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό 

Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 

του άρθρου 1 του υπ’ αριθ. 40/2021 Προεδρικού Διατάγματος το οποίο 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 16.6.2021 (ΦΕΚ Α’ 

100/16.6.2021). 

Αθήνα, 21.7.2021 
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Συνοπτική έκθεση νομικών ζητημάτων 

(άρ. 19 παρ. 2 εδ. γ’ του Π.Δ. 18/1989) 

Ακύρωση Κανονιστικής πράξης. Συνδρομή εννόμου συμφέροντος. Προβολή 

κοινών λόγων ακύρωσης που ερείδονται στην ίδια πραγματική και νομική βάση 

και θεμελιώνουν δεσμό ομοδικίας. Αντίθεση της προσβαλλόμενης στο άρθρο 24 

παρ. 1 του Συντάγματος, στην αρχή της αειφορίας και την αρχή της πρόληψης. 

Αντίθεση στις οδηγίες και τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την 

Υγεία των Ζώων. Παραβίαση της υποχρέωσης ορθολογικής οργάνωσης της 

δημόσιας διοίκησης που απορρέει από το άρθρο 103 και 104 του Σ. Αντίθεση 

προσβαλλόμενης προς το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα στον 

Κανονισμό 625/2017. Ακυρωτέα η προσβαλλόμενη. 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

 Με το άρθρο 1 του υπ’ αριθ. 40/2021 (ΦΕΚ Α’ 100/16.6.2021) 

προεδρικού διατάγματος με τίτλο «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο 

Εσωτερικών» προβλέφθηκε ότι: «1. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών το Τμήμα Προστασίας 

Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, 

Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138), το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα 

Προστασίας Ζώων Συντροφιάς. Η μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στο σύνολο των θέσεων και του προσωπικού του μεταφερόμενου Τμήματος, 

καθώς και σε εκείνες τις αρμοδιότητες που συνδέονται αποκλειστικά με τα ζώα 

συντροφιάς, πλην της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών κλινικών και 

ιατρείων. Οι αρμοδιότητες του μεταφερόμενου Τμήματος που συνδέονται με την 

προστασία των λοιπών ζώων, καθώς και η αρμοδιότητα του καθορισμού όρων 

και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών κλινικών και 

ιατρείων ζώων συντροφιάς και λοιπών ζώων, μεταφέρονται στο Τμήμα 
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Προστασίας Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων της Διεύθυνσης 

Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός σε θέματα 

των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται σύμφωνα με την παρ. 1, νοείται εφεξής ο 

Υπουργός Εσωτερικών». 

 Το πρώτο από τα αιτούντα νομικά πρόσωπα, δηλαδή η Ομοσπονδία 

Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας, έχει ως σκοπούς του (άρθρο 2 του 

καταστατικού) την «1. … εκπροσώπηση των συμμετεχόντων σωματείων 

δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον παντός τρίτου και πάσας αρχής και προς 

κάθε αρμόδιο όργανο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή και οργάνωση, και η 

εκπροσώπηση των μελών ενώπιων Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών καθώς και 

η εκπροσώπηση των συμμετεχόντων σε διοργανώσεις εκδηλώσεων στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό και γενικά ο συντονισμός και η συνεργασία των μελών της για 

την επίτευξη αποτελεσματικότερου έργου με στόχο την προστασία των ζώων» 

και την «2. … κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων όπως αυτά 

διατυπώθηκαν στη Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων στο Παρίσι».  

Εν όψει του ανωτέρω διαπιστώνεται ευχερώς ότι για το πρώτο εκ των 

αιτούντων υφίσταται προφανές έννομο συμφέρον, αφού η προσβαλλόμενη 

συνεπάγεται ήσσονα νομική προστασία των ζώων σε σχέση με το προηγούμενο 

νομοθετικό καθεστώς, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω. 

 Το δεύτερο από τα αιτούντα νομικά πρόσωπα, δηλαδή η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων, έχει, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 

του καταστατικού του, τους εξής σκοπούς: «α. Η προάσπιση και προαγωγή των 

επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών των οργανώσεων της 

και η βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. β. Η διαφύλαξη και διεύρυνση των 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών των μελών 

των οργανώσεών της και γενικότερα των εργαζομένων. γ. Η ανύψωση της θέσης 

των Δημ. Υπαλλήλων και η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του Δημοσίου, Οργανισμών Νομ. Αυτοδιοίκησης (Ο.Ν.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ο.Τ.Α. δ. Η ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των 
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μελών των οργανώσεων της. ε. Η ηθική και υλική αρωγή των μελών. στ. Η 

ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών των 

οργανώσεων της και μεταξύ αυτών και των άλλων εργαζομένων. ζ. Η συμβολή 

στην αντιμετώπιση γενικότερων θεμάτων του κοινωνικού συνόλου. η. Η συμβολή 

στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας με γνώμονα την εξυπηρέτηση του 

κοινού συμφέροντος». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού «Η 

ομοσπονδία θα επιδιώξει την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών: … 2. Με τη 

διεξαγωγή αγώνων για την κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών 

κατακτήσεων των εργαζομένων στον χώρο της με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, 

ψηφίσματα, στάσεις εργασίας, απεργίες και με όλα τα νόμιμα μέσα. 3. 

Εκπροσωπώντας τα μέλη της, τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις σε όλα τα 

συλλογικά όργανα της διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής, και της κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς και στα διοικητικά και ασφαλιστικά δικαστήρια … 9. 

Παίρνοντας κάθε μέτρο που θα κριθεί κατάλληλο, σκόπιμο και πρόσφορο από 

τη διοίκηση για τη συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική κοινωνική και 

πνευματική διοίκηση των μελών των οργανώσεών της». Από τα παραπάνω 

καθίσταται προφανές ότι, δεδομένου πως η προσβαλλόμενη θίγει το δημόσιο 

συμφέρον και τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα του συνόλου 

των μελών του αιτούντος, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω, το τελευταίο διαθέτει 

πρόδηλο έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας. 

 Το τρίτο από τα αιτούντα νομικά πρόσωπα, δηλαδή η Πανελλήνια 

Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, έχει, όπως προκύπτει από το 

άρθρο 1 του καταστατικού του ως σκοπό την « …προάσπιση και προαγωγή των 

επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών 

αυτού, ή οία διαφόρων μέσων ηθική και επιστημονική εξύψωση αυτών, ως και 

η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και η βελτίωση της Κτηνοτροφίας». Με την 

προσβαλλόμενη, ωστόσο, θίγεται η προαγωγή της δημόσιας υγείας, διότι όπως 

θα εκτεθεί κατωτέρω, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων που συντελέστηκε με 

την προσβαλλόμενη παρέχει ήσσονα νομική προστασία των ζώων συντροφιάς, 

τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας υγείας, εν όψει του 

σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην υγεία των ατόμων που τα έχουν 

ανάγκη. Εξάλλου, με την προσβαλλόμενη συντελείται μεταφορά της 
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αρμοδιότητας της υποπαραγράφου ββ) της παρ. Α. β) του άρθρου 7 του π.δ. 

97/2017 του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων η 

οποία ορίζει ότι «ββ) Ο καθορισμός των όρων διαχείρισης των ζώων συντροφιάς 

και των παραγόντων που επηρεάζουν δυναμικά τον πληθυσμό τους, ο 

καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών δεσποζομένων ζώων συντροφιάς, 

των υποχρεώσεων Δήμων και Συνδέσμων Δήμων καθώς και των φυσικών ή 

νομικών προσώπων που πραγματοποιούν την εκτροφή, την πώληση, τις 

εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις με ζώα συντροφιάς». Με αυτόν τον τρόπο όμως 

επηρεάζεται άμεσα δυσμενώς η δημόσια υγεία, επειδή σχετικά με τον 

καθορισμό των όρων διαχείρισης των ζώων συντροφιάς και των παραγόντων 

που επηρεάζουν τον πληθυσμό τους, και ειδικά όσον αφορά τους αδέσποτους 

σκύλους, πρέπει να ακολουθείται ο Κώδικας των Χερσαίων Ζώων (Κεφάλαιο 

7.7.) του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WAHO) για τον 

έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων με σκοπό την προστασία της 

Δημόσιας Υγείας από τη Λύσσα και άλλες ζωοανθρωπονόσους (σοβαρά 

νοσήματα που μεταδίδονται στον άνθρωπο όπως. π.χ. η Λεϊσμανίωση, η 

Λεπτοσπείρωση, η Εχινοκοκκίαση κ.ά.). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την 

Υγεία των Ζώων έχει θέσει όμως ως στόχο τη δραστική μείωση των αδέσποτων 

σκύλων στις Βαλκανικές Χώρες και στην Ελλάδα μέσω της εφαρμογής του 

Κώδικα των Χερσαίων Ζώων (OIE-Terrestrial Animal Health Code, 

CHAPTER 7.7., STRAY DOG POPULATION CONTROL) με στόχο μέχρι το 

2025 να έχουν εξαλειφθεί τα κρούσματα Λύσσας στον άνθρωπο μέσω επαφής 

(δαγκώματος) με προσβεβλημένο σκύλο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 

στο πλαίσιο της Πλατφόρμας για την Προστασία των Ζώων (OIE Platform on 

Animal Welfare for Europe) έχουν άλλωστε οργανωθεί και τρία συνέδρια στα 

οποία προσκλήθηκε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ως Κεντρική Αρμόδια 

Αρχή (ΚΑΑ) για την Υγεία και την Προστασία των Ζώων και συμμετείχαν 

εκπρόσωποι των κτηνιατρικών υπηρεσιών που όρισε η ΚΑΑ. 

Συμπερασματικά, λόγω του ότι η αρμοδιότητα της κεντρικής εποπτείας των 

προγραμμάτων διαχείρισης του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς και ιδίως 

των αδεσπότων σχετίζεται ευθέως με τη δημόσια υγεία και η μεταφορά της 

από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε μια διοικητική δομή του Υπουργείου 
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Εσωτερικών (διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού) συνιστά υποβάθμιση για την υγεία των ζώων, 

την κτηνιατρική δημόσια και γενικά για τη δημόσια υγεία, οι δημόσιοι 

κτηνίατροι δια της Ενώσεώς τους (ΠΕΚΔΥ), δεσμευόμενοι και από όρκο τους, 

συγκεντρώνουν έννομο συμφέρον για την προσβολή της παρούσης. 

 Εν όψει όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι όλοι εμείς οι αιτούντες 

διαθέτουμε, ο καθένας ξεχωριστά, προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο 

συμφέρον. Επιπλέον, υπάρχει μεταξύ μας κοινό έννομο συμφέρον και όλοι οι 

αιτούντες προβάλλουμε κοινούς λόγους ακύρωσης που ερείδονται στην ίδια 

πραγματική και νομική βάση (ΣτΕ 570/2012, Ολ 12/2010, 3355/2009). 

Συνεπώς θεμελιώνεται μεταξύ μας δεσμός ομοδικίας. 

 Ήδη επομένως προσβάλλουμε παραδεκτά το ανωτέρω προεδρικό 

διάταγμα και ζητούμε την ακύρωσή του για τους εξής λόγους:  

 

ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 1. Ε π ε ι δ ή  σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος το 

κράτος οφείλει να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και να λαμβάνει 

ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, 

στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Προδήλως στην έννοια του φυσικού 

περιβάλλοντος εμπίπτουν κατεξοχήν τα ζώα (πρβλ. ΣτΕ ΠΕ 185/1997, 

61/1998) και μάλιστα τα λεγόμενα «ζώα συντροφιάς», τα οποία βρίσκονται εκ 

των πραγμάτων σε στενότερη επαφή με ανθρώπους και άρα χρήζουν 

ιδιαίτερης κρατικής μέριμνας, στο μέτρο που η υγεία τους, μπορεί υπό 

προϋποθέσεις να επηρεάζει και την υγεία των ανθρώπων, θέτοντας έτσι 

ζήτημα σχετικών υποχρεώσεων του κράτους και με βάση τη συνταγματικά 

επιβεβλημένη μέριμνα του τελευταίου για την υγεία των πολιτών, κατ’ άρθρο 

21 παρ. 3 Συντ.  

 Εξάλλου, η αρχή της πρόληψης, όπως αυτή θεσπίζεται στην 

προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 Συντ., αποτελεί δεσμευτικό 

νομικό κανόνα (ΣτΕ 53/1993) και επιβάλλει στα αρμόδια όργανα του κράτους 
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να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για τη διαφύλαξη του προστατευομένου 

αγαθού του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα να λαμβάνουν τα 

απαιτούμενά νομοθετικά και διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά 

μέτρα, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό και στην οικονομική ή 

συλλογική δραστηριότητα (ΣτΕ Ολ. 2755/1994, Ολ. 1821/1995, Ολ. 

2537/1996, Ολ. 3428/2000, Ολ. 613/2002, Ολ. 1468/2004, Ολ. 1569/2005 

4474/2015 7μ. - πρβλ. ΣτΕ 2759/1994, 2760/1994 7μ., 3957/1995, Ολ. 

2537/1996, 2731/1997, 2805/1997, 3698/2000 7μ., 3703/2000, ΠΕ 273/1998).  

 Αυτό πρέπει να γίνει δεκτό ότι αφορά και την ίδια την οργάνωση του 

κράτους και μάλιστα των διοικητικών αρχών του, υπό την έννοια ότι εκείνες 

οφείλουν να διαρθρώνονται κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στα επιστημονικά 

δεδομένα και στα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Αντιθέτως η τυχόν 

αποδιοργάνωση των αρμόδιων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

και ειδικότερα των ζώων συντροφιάς, δημόσιων υπηρεσιών υπονομεύει και 

παρεμποδίζει εξαρχής την αποτελεσματικότητα της κάθε μορφής 

προστατευτικής κρατικής δράσης, τόσο προληπτικής όσο και κατασταλτικής, 

και άρα αντίκειται στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος. 

 Εξάλλου, η αρχή της προφύλαξης λειτουργεί συμπληρωματικά με την 

αρχή της πρόληψης και επιτάσσει τη λήψη προστατευτικών μέτρων ακόμη 

και όταν δεν υπάρχει πλήρης επιστημονική βεβαιότητα και απόδειξη για τις 

δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες μιας δραστηριότητας, υπάρχουν όμως 

σοβαρές ενδείξεις για βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία 

(μεταφορά ρεύματος υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές ΣτΕ 4503/1997, 

Ολ. 1672/2005, ΜΠρΣύρου 438/2001 ΑρχΝ 2001.542, εξόρυξη χρυσού με 

χρήση κυανιούχων ουσιών ΣτΕ Ολ. 613/2002, ηλεκτρομαγνητικές 

ακτινοβολίες Ολ. 1264/2005, εκτροπή Αχελώου Ολ. 1688/2005, Ολ. 26/2014). 

Τούτο σημαίνει ότι ακόμη και η απλή πιθανολόγηση των δυσμενών, για τα 

ζώα συντροφιάς, συνεπειών μια αναδιάρθρωσης των αρμόδιων για εκείνα 

διοικητικών αρχών θα αρκούσε για να κριθεί μια τέτοια αναδιάρθρωση ως 

αντισυνταγματική. 
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 Στην προκείμενη περίπτωση, η προσβαλλόμενη πράξη για τη μεταφορά 

αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και του Τμήματος 

Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων προσκρούει στους 

διεθνείς κανόνες, στην επιστημονική συγκρότηση του κράτους, στην κοινή 

λογική και ευθέως στο Σύνταγμα επειδή:  

 α) Η αφαίρεση των περισσότερων αρμοδιοτήτων υγείας και προστασίας 

των ζώων συντροφιάς από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η μεταφορά τους στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή η αφαίρεσή τους από μια επιστημονική 

υπηρεσία, ήτοι την κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του Ελληνικού Κράτους 

που ιδρύθηκε με την υπογραφή του Ελευθέριου Βενιζέλου στο τότε 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1914 με τον ν. 248/1914 (Α΄110) «Περί 

οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», πολλά χρόνια 

πριν ιδρυθεί το Υπουργείο Γεωργίας (σημερινό Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων) στο οποίο στη συνέχεια υπήχθη η Κτηνιατρική 

Υπηρεσία, είναι αντίθετη στα διεθνή πρότυπα και οδηγίες, στην Ευρωπαϊκή 

πρακτική και ειδικότερα στα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την 

Υγεία των Ζώων (WAHO).  

 β) Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι κεντρικές υπηρεσίες για την υγεία 

και την προστασία των ζώων συντροφιάς ανήκουν στις κεντρικές 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Τούτο δεν συμβαίνει τυχαία, αφού τα κράτη μέλη 

του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WAHO πρώην ΟΙΕ) 

(182 το 2018) ακολουθούν τις οδηγίες και τα πρότυπα του WAHO 

προκειμένου να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο των ζώων και των 

προϊόντων τους, καθώς και στις μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς.  

 Στον Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του WAHO, Τμήμα 3 

περιγράφονται τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κτηνιατρικών 

υπηρεσιών και της κτηνιατρικής νομοθεσίας, τα οποία δεν πληρούνται με το 

π.δ. 40/2021 που δημιουργεί ένα ξεκομμένο Τμήμα σε μια καθαρά διοικητική 

(και μάλλον Αυτοδιοικητική) Διεύθυνση άλλου υπουργείου όπως είναι η 

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
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Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δεν έχει σχέση και συνέχεια με τα ζώα και 

πολύ περισσότερο την ευζωία τους1.  

 γ) Είναι γνωστό ότι ένα Τμήμα (ακόμα και εάν είναι αμιγώς 

κτηνιατρικό) δεν μπορεί να είναι αυτοτελής μονάδα και πολύ περισσότερο 

κεντρική αρμόδια αρχή μιας χώρας. Οποιαδήποτε υπηρεσία επικοινωνεί και 

ρυθμίζει θέματα ανάλογα με την εξουσιοδότηση υπογραφής του οργανισμού 

στον οποίο ανήκει, σε επίπεδο Διεύθυνσης και όχι Τμήματος. Πάντα το 

Τμήμα εισηγείται στη Διεύθυνση και στον βαθμό που η Διεύθυνση 

αποδέχεται τις εισηγήσεις του Τμήματος, τότε το Τμήμα δύναται να 

λειτουργήσει με τις κτηνιατρικές αρμοδιότητές του. Επομένως, η Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών (η οποία δεν είναι κτηνιατρική και η εμπειρία της σχετίζεται με 

την διευκόλυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού) μπορεί να 

αγνοεί πλήρως τις εισηγήσεις του Κτηνιατρικού Τμήματος και να δέχεται 

εισηγήσεις από μη σχετικούς με την κτηνιατρική επιστήμη και νομοθεσία 

φορείς, όπως για παράδειγμα Δημάρχους, Φιλοζωικά Σωματεία, Μ.Κ.Ο., 

νομικά γραφεία κ.ά. Στην προκείμενη περίπτωση μια υπηρεσία ελεγκτική 

απενεργοποιείται και μετατρέπεται σε ελεγχόμενη από ένα Υπουργείο (δηλ. 

στο Υπουργείο Εσωτερικών) στο οποίο τον πρώτο λόγο έχουν οι Δήμοι.  

 Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση προς τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WAHO), οι οποίες 

στοχεύουν στη συνοχή και στην ενδυνάμωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

των κρατών-μελών και όχι στην αποδυνάμωσή τους με τον κατακερματισμό 

τους σε διαφορετικά Υπουργεία2. Όπως προκύπτει ακόμη από όλα τα κείμενα 

                                                           
1 Παρατίθενται οι σχετικοί σύνδεσμοι του Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του WAHO: 

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-

access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_vet_serv.htm  

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-

access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_vet_legislation.htm  

2 Παρατίθενται οι σχετικοί σύνδεσμοι του WAHO:  

https://www.oie.int/en/what-we-offer/improving-veterinary-services/  

https://www.oie.int/en/what-we-offer/safe-trade-and-movement-of-animals/  

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_vet_serv.htm
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_vet_serv.htm
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_vet_legislation.htm
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_vet_legislation.htm
https://www.oie.int/en/what-we-offer/improving-veterinary-services/
https://www.oie.int/en/what-we-offer/safe-trade-and-movement-of-animals/
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του Κώδικα Υγείας Χερσαίων και Υδρόβιων Ζώων, η υγεία και η ευζωία όλων 

των ζώων (συντροφιάς, παραγωγικών, αγρίων, υδρόβιων) σε εθνικό επίπεδο 

είναι αντικείμενο των κεντρικών κτηνιατρικών υπηρεσιών της κάθε χώρας.  

 Ενδεικτικά αναφέρεται ο Κώδικας των Χερσαίων Ζώων του WAHO που 

υποχρεωτικά πρέπει να τηρείται από τα κράτη-μέλη του (μη εξαιρουμένης 

της χώρας μας) προκειμένου να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο. Σύμφωνα 

με αυτόν, η κεντρική αρμόδια αρχή για τη μείωση του πληθυσμού των 

αδέσποτων σκύλων με σκοπό το περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης της 

λύσσας και την διασφάλιση της ευζωίας των ζώων αυτών, πρέπει να είναι η 

κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία3. 

Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα και ο σχετικός σύνδεσμος του WAHO:  

«STRAY DOG POPULATION CONTROL 

Preamble: The scope of these recommendations is to deal with stray and feral 

dogs, which pose serious human health, animal health and animal 

welfare problems and have a socio-economic, environmental, political and 

religious impact in many countries. Human health, including the prevention 

of zoonotic diseases, notably rabies, is a priority. Dog population 

management is an integral part of rabies control programmes. Furthermore, 

the OIE recognises the importance of controlling dog populations without 

causing unnecessary animal suffering. Veterinary Services should play a 

lead role in preventing zoonotic diseases and ensuring animal welfare and 

should be involved in dog population control, coordinating their activities 

with other competent public institutions and/or agencies»4. 

Ελληνική μετάφραση: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ 

Προοίμιο: Σκοπός αυτών των συστάσεων είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος 

των αδέσποτων και άγριων σκυλιών, τα οποία δημιουργούν σοβαρά 

                                                           
3 2019 ©OIE - Terrestrial Animal Health Code: Chapter 7.7. STRAY DOG POPULATION 

CONTROL, Article 7.7. Preamble 

4https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-

access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htmν  

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htmν
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htmν
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προβλήματα για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία και την διαβίωση των ζώων 

και έχουν κοινωνικοοικονομικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό και θρησκευτικό 

αντίκτυπο σε πολλές χώρες. Η ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόληψης ζωονοσογόνων ασθενειών, και ιδίως της λύσσας, αποτελεί 

προτεραιότητα. Η διαχείριση του πληθυσμού των σκυλιών αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων ελέγχου της λύσσας. Επιπλέον, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων αναγνωρίζει τη σημασία του 

ελέγχου των πληθυσμών των σκυλιών χωρίς την πρόκληση περιττής 

ταλαιπωρίας σε ζώα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πρέπει να διαδραματίσουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόληψη των ζωονοσογόνων ασθενειών και στη 

διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων και πρέπει να συμμετέχουν στον 

έλεγχο του πληθυσμού των σκυλιών, συντονίζοντας τις δραστηριότητές τους με 

άλλα αρμόδια δημόσια ιδρύματα ή/και οργανισμούς». 

 δ) Ειδικότερα σχετικά με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών 

τονίζονται τα ακόλουθα:  

 i) Η προστασία των ζώων είναι ενιαία και δεν μπορεί να διαχωριστεί 

εκτός του πλαισίου της Υγείας των Ζώων και της Γενικής Διεύθυνσης 

Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τον 

ορισμό της η προστασία των ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει και την υγεία των 

ζώων αυτών. Ο Κανονισμός Ε.Ε. 2017/625 περί επισήμων ελέγχων δεν 

διαχωρίζει την προστασία των ζώων σε προστασία των παραγωγικών ζώων, 

προστασία των ζώων συντροφιάς και προστασία των αγρίων ζώων και γι’ αυτό 

δεν εξαιρεί τα ζώα συντροφιάς από τους επισήμους ελέγχους της υγείας και 

της προστασίας των ζώων. Η Προστασία των Ζώων είναι αρμοδιότητα των 

επισήμων κτηνιάτρων που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του 

συστήματος επισήμων κτηνιατρικών ελέγχων.  

 Ενδεικτικά αναφέρεται ο Κανονισμός 2016/429 «Νόμος για την Υγεία 

των Ζώων» που θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο για την υγεία όλων των ζώων 

και ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός Ε.Ε. 2019/2035 «για τη συμπλήρωση του 
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κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται 

χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων 

δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση» που ισχύει από την 21η 

Απριλίου 2021 και θέτει όρους και προϋποθέσεις έγκρισης των καταφυγίων 

και των κέντρων συγκέντρωσης σκύλων και γατών που αφορούν την υγεία 

των ζώων.  

 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ενωσιακή νομοθεσία ρυθμίζει τις 

απαιτήσεις υγείας των ζώων και προστασίας της δημόσιας υγείας (λ.χ. 

εγκαταστάσεις απομόνωσης ή καραντίνας) σχετικά με τις εγκαταστάσεις που 

διατηρούνται χερσαία ζώα με ενιαίο τρόπο, σε ένα νομοθέτημα και δεν 

ρυθμίζει ξεχωριστά σε άλλο νομοθέτημα τις απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις 

που διατηρούνται ζώα συντροφιάς και σε άλλο τις εγκαταστάσεις για τα 

παραγωγικά ζώα, για τα λοιπά ζώα (της άγριας πανίδας) και τα εκκολαπτήρια. 

Μετά την δημοσίευση του πδ 40/2021, όμως, τα μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού ΕΕ 2019/2035 στη χώρα μας θα πρέπει να θεσπιστούν από το 

Υπουργείο Εσωτερικών για τα ενδιαιτήματα, τα καταφύγια και τα εκτροφεία 

ζώων συντροφιάς και ξεχωριστά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για τις εγκαταστάσεις όλων των υπολοίπων ζώων και των 

εκκολαπτηρίων αυγών επώασης. 

 Είναι, όμως, αντιεπιστημονικός και αντίθετος στις βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές ο διαχωρισμός  της Κεντρικής Αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε δύο διαφορετικά 

υπουργεία. Η προστασία των ζώων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ανεξάρτητη από την υγεία τους. Ακόμα και από τον ορισμό της 

ευζωίας στο σχετικό σχέδιο νόμου είναι προφανές ότι η ευζωία ενός ζώου είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατάσταση της υγείας του (!). Είναι αδιανόητο 

η αρμοδιότητα της προστασίας των αδέσποτων ζώων να υπάγεται σε 

διαφορετικό υπουργείο από αυτό της υγείας τους. Είναι αντιεπιστημονικό, 

αντίθετο προς τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, μη εφαρμοστέο και 
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καταστροφικό για την προστασία της ευζωίας και της υγείας των ζώων και την 

προστασία της δημόσιας υγείας. 

 Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί, εξάλλου, την ύπαρξη μίας και μόνο 

κεντρικής αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής που εκπροσωπεί τη χώρα στα όργανα 

και τους φορείς της ΕΕ (άρθρο 4 Καν 625/2017). Ωστόσο, το π.δ. 40/2021 δεν 

προβλέπει ποιά αρχή θα εκπροσωπεί τη χώρα για τα ζητήματα της προστασίας 

των ζώων, που είναι ενιαία στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν χωρίζεται σε 

ζώα συντροφιάς και παραγωγικά ζώα. 

 Ακόμη, τα προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα από τα προγράμματα 

ελέγχου των νοσημάτων των ζώων, των ζωοανθρωπονόσων και την προστασία 

της δημόσιας υγείας. Η κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να παραμείνει ενιαία και αδιαίρετη και 

αρμόδια για την προστασία των ζώων συντροφιάς. 

 Τέλος, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τη μεταφορά της αρμοδιότητας 

της προστασίας των ζώων συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών, αφού 

υπεύθυνο για τη μέχρι τώρα αποτυχία των προγραμμάτων διαχείρισης των 

αδέσποτων ζώων δεν είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

αλλά οι Δήμοι, που είχαν και εξακολουθούν να έχουν την εφαρμοστική 

αρμοδιότητα. Μεγάλο μέρος της ευθύνης έχουν επίσης τα ίδια τα φιλοζωικά 

σωματεία που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες στη 

διαχείριση των προγραμμάτων ακόμα και στους Δήμους που έγιναν σοβαρές 

και φιλότιμες προσπάθειες ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, 

αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είχαν ποτέ την απαιτούμενη 

χρηματοδότηση από την πολιτεία για να φέρουν σε πέρας τους στόχους τους. 

 Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Προστασίας των 

Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Ιουνίου 2020,  

τεκμηριώνεται η ολιγωρία των Δήμων στην ίδρυση καταφυγίων αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς. Η υποχρέωση κατασκευής και λειτουργίας καταφυγίων 

σύμφωνα με τον ν. 604/1977 και το π.δ. 463/1978 ισχύει από το 2005 με τον 

ν. 3170/2003 και από το 2014 με το άρθρο 22 του ν. 4039/2012. Παρόλα αυτά 
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στο σύνολο 333 Δήμων της Χώρας μόνο 17 Δήμοι διαθέτουν νομίμως 

λειτουργούντα καταφύγια με στοιχειώδεις προδιαγραφές σύμφωνα με την 

εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.   

 ii) Η διάσπαση των αρμοδιοτήτων ουδόλως θα συμβάλλει στην 

προαγωγή της υγείας και προστασίας των ζώων συντροφιάς. Ένα καθαρά 

Κτηνιατρικό Τμήμα αποκομμένο από το φυσικό του χώρο, τη Γενική 

Διεύθυνση Κτηνιατρικής, το οποίο θα διευθύνεται από διοικητικό υπάλληλο, 

θα είναι ένα τμήμα αποδυναμωμένο που δεν θα έχει τη δυνατότητα να 

επωφελείται από συνέργειες, να διευθύνεται από έμπειρο κτηνίατρο και να 

παρακολουθεί το θέμα σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εξάλλου πολλές 

κτηνιατρικές αρμοδιότητες (εκτός από την παρακολούθηση των 

ζωοανθρωπονόσων) παραμένουν στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, είτε 

γιατί διέφυγαν της προσοχής των συντακτών, είτε γιατί δεν ενδιαφέρουν 

παρόλο που είναι συναφείς, όπως για παράδειγμα η προστασία των ζώων 

συντροφιάς κατά τη μεταφορά (Καν. ΕΚ 1/2005) που παραμένει στο Τμήμα 

Προστασίας Παραγωγικών Ζώων της Γενικής Διεύθυνση Κτηνιατρικής [π.δ. 

97/2017 άρθρο 7 Α. 3)α) αα)]. 

 Επιπλέον, με το ΠΔ μεταφέρεται, μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα του 

καθορισμού όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων 

και εκτροφείων ζώων συντροφιάς καθώς και καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, ενώ παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων η αρμοδιότητα του καθορισμού όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης 

και λειτουργίας των κτηνιατρικών κλινικών και ιατρείων ζώων. Εξάλλου, οι 

Δήμοι, στο πλαίσιο του προγράμματος  διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, 

έχουν ρητή υποχρέωση να δημιουργήσουν καταφύγια αδέσποτων ζώων εντός 

διετίας από την δημοσίευση του Ν4039/12 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 

22 του προαναφερόμενου νόμου για την ορθή διαχείριση των αδέσποτων 

ζώων, τον περιορισμό του αριθμού τους και την προστασία τους.  

 Αναφορικά με τον ορισμό των καταφυγίων, αυτά ορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (η οποία έχει 

κυρωθεί με τον ν 2017/1992), ως οι ειδικές εγκαταστάσεις διαχείρισης και 
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φροντίδας των αδέσποτων ζώων μέχρι την αποθεραπεία τους. Σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία, τα καταφύγια αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν.604/1977 

και το Π.Δ. 463/1978, προκειμένου να διασφαλίζεται η συστηματική και με 

επιστημονικό τρόπο  φροντίδα των ζώων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ με αριθμό 

200/2018). Η εθνική νομοθεσία ακολουθεί τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως προς τις απαιτήσεις της για τα καταφύγια 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ακόμη, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 

2016/429 έχει εκδοθεί ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της 

Επιτροπής που προβλέπει μεταξύ άλλων και ότι οι εγκαταστάσεις στις οποίες 

συγκεντρώνονται ή διατηρούνται αδέσποτα ή πρώην αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς, πρέπει να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, να διαθέτουν 

χώρους απομόνωσης με ειδικές προδιαγραφές και να εγκρίνονται από τις 

αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.  

 Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η θέσπιση προϋποθέσεων για τη 

χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτήματος εξασφαλίζουν την 

προστασία των ζώων, την τήρηση των κανόνων ευζωίας  και την προστασία  

της υγείας των ζώων. Για την εύρυθμη λειτουργία της απαιτείται στενή 

συνεργασία της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 

Κτηνιατρικών Εφαρμογών και του αρμοδίου τμήματος Προστασίας Ζώων 

Συντροφιάς με την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, ως προς την θέσπιση των 

προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων και καταφυγίων, η 

οποία όχι μόνο δεν προάγεται, αλλά εμποδίζεται με την μεταφορά του 

Τμήματος Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς στο ΥΠ.ΕΣ και την 

πολυδιάσπαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.  

 iii) Οι αρμοδιότητες της κεντρικής αρμόδιας αρχής των ζώων 

συντροφιάς και ειδικότερα της υγείας και προστασίας αυτών στα άλλα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν στα αντίστοιχα υπουργεία 

και στις δομές που βρίσκονται οι κεντρικές κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις 

περισσότερες χώρες οι κεντρικές κτηνιατρικές υπηρεσίες υπάγονται στα 

αντίστοιχα υπουργεία Γεωργίας (λ.χ.στην Ιταλία ανήκουν στο Υπουργείο 

Υγείας).  
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 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Παγκόσμιων Οργανισμών 

και ειδικά του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων και την 

ενωσιακή νομοθεσία, οι αρμοδιότητες της υγείας και προστασίας των ζώων 

συντροφιάς ανήκουν στις κεντρικές κτηνιατρικές υπηρεσίες του κάθε 

κράτους-μέλους. Επίσης σύμφωνα με τον Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων που υποχρεούται η 

χώρα μας να ακολουθήσει, Κεντρική Αρμόδια Αρχή για τα προγράμματα 

ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων πρέπει να είναι η Κεντρική 

Κτηνιατρική Αρχή του κάθε κράτους. Στη χώρα μας η Κεντρική Αρμόδια 

Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων5. 

 iv) Η θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

διαχρονικά σε σχετικά αιτήματα που είχαν διατυπωθεί και παλαιότερα από 

την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.) 

ήταν σταθερή και συμπαγής, τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

πολιτικής ηγεσίας και αποτυπώνεται στην απάντηση του Υπουργείου στην 

ΠΑΒ με αριθ. 73/6-10-2011 του βουλευτή Αχαΐας Ν. Νικολόπουλου μέσω της 

οποίας κατατέθηκε η επιστολή της Π.Φ.Π.Ο με θέμα «Το προς ψήφιση 

Νομοσχέδιο για ζώα συντροφιάς» ενόψει της ψήφισης του ν. 4039/2012.  

 Μεταξύ των άλλων η Π.Φ.Π.Ο. με την επιστολή της ζητούσε τα εξής: 

«Η υπηρεσία ΚΑΦΕ (Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών 

Εφαρμογών) του Υπουργείου και εκ του περιεχομένου της και εκ του τίτλου 

καθίσταται αναρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων των ζώων. Να αφαιρεθεί η 

αρμοδιότητα αυτή και να ανατεθεί σε άλλη πλέον κατάλληλη υπηρεσία του 

υπουργείου ή να συσταθεί ανάλογη τοιαύτη…». 

 Με το με αριθ. πρωτ. 7/8-11-2011 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το αίτημα της Π.Φ.Π.Ο. ως εξής: «..Η 

Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών 

                                                           
5https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-

access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm  

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm
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(ΚΑΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπει στο 

Οργανόγραμμά της από το έτος 1988 και το 1991 ειδικό Τμήμα Προστασίας των 

Ζώων. Η εν λόγω Δ/νση, ανήκει οργανικά στη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία είναι εντεταλμένη για 

το χειρισμό όλων των προγραμμάτων που αφορούν στην Υγεία και στην 

Προστασία των Ζώων. Δεν πρέπει δε να διαφεύγει της προσοχής ότι τα 

προγράμματα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι 

συνδεδεμένα με τα προγράμματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων 

(εχινοκοκκίαση, λύσσα κλπ.) και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η κτηνιατρική 

τους εποπτεία. Επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που 

αφορούν στην προστασία των ζώων υπάγονται στην αρμοδιότητα Ειδικού Τομέα 

(Sector) της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την Υγεία των 

Ζώων και συζητούνται στις τακτικές θεσμοθετημένες συσκέψεις των 

επικεφαλής των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Δεν 

υφίσταται επομένως κανένας τεχνικός ή επιστημονικός λόγος για την αφαίρεση 

της σχετικής αρμοδιότητας από τη Δ/νση ΚΑΦΕ».  

 Τέλος, η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 

Αραμπατζή, σε απάντηση σχετικής ερώτησης στη Βουλή, αντιγράφοντας την 

άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, ανέφερε ρητά ότι «Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως κεντρική αρμόδια αρχή για 

τον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (2017, OIE –

Terrestrial Animal Health Code , Chapter 7.7.) και ως κεντρική αρμόδια αρχή 

για την προστασία των ζώων (παραγωγικών, άγριων, ζώων συντροφιάς κ.λπ.), 

παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και 

παράλληλα εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνονται 
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οι στόχοι της μείωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της προστασίας της 

δημόσιας υγείας και της διασφάλισης της προστασίας και ευζωίας των ζώων»6. 

v) Εξάλλου, η αρμοδιότητα των Δήμων για τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα διοικητικά όρια τους με σκοπό την μείωση 

του πληθυσμού τους (μέσω στειρώσεων και υιοθεσιών), σύμφωνα με την 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την πρόληψη και τον έλεγχο των 

ζωοανθρωπονόσων (Καν 2016/429, π.δ. 141/2006), αφορά πρωτίστως την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Συνεπώς πρόκειται για δέσμια αρμοδιότητα 

και όχι για διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, και 

σε πλήρη δυσαρμονία με τα ανωτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως κεντρική 

αρμόδια αρχή, θέτει σε προτεραιότητα την οργανωτική και οικονομική 

εξυπηρέτηση των Δήμων παραχωρώντας απόλυτη προτεραιότητα το 

«αυτοδιοίκητό» τους. Κατά συνέπεια, ο φορέας αυτός δεν διαθέτει ούτε την 

απαραίτητη πείρα ούτε την δυνατότητα ουσιαστικής άσκησης εποπτείας σε 

δράσεις και προγράμματα που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και στην 

προκείμενη περίπτωση αφορούν τη δημόσια υγεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την αδυναμία επιβολής των απαραίτητων μέτρων, δηλαδή σε τελική ανάλυση 

την μη εφαρμογή των επιταγών της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας 

σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Αντιθέτως, το προϋφιστάμενο σύστημα κατανομής αρμοδιοτήτων είχε 

καταστεί μέχρι σήμερα πλήρως λειτουργικό, εξασφαλίζοντας τον περιορισμό 

του φαινομένου της εγκαταλείψεως δεσποζόμενων ζώων, φυσικά στο μέτρο 

του δυνατού και τηρουμένων των αναλογιών αναφορικά με της συνθήκες της 

χώρας. Κατά συνέπεια, με τη διατήρησή του θα καθίστατο 

αποτελεσματικότερη η περισυλλογή και η διαχείριση αδέσποτων ζώων ενώ θα 

αντιμετωπίζονταν δραστικότερα σημαντικοί ζωοανθρωπονοσογόνοι 

παράγοντες, επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία (πρβλ. ΣτΕ Α’ 2073/2017). 

                                                           
6 Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων: 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-

Elegxou?pcm_id=c6b094dd-27d2-4bd0-9158-e76ce82d504f  

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c6b094dd-27d2-4bd0-9158-e76ce82d504f
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c6b094dd-27d2-4bd0-9158-e76ce82d504f
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 Είναι άρα για όλους του ως άνω λόγους αντισυνταγματική και 

ακυρωτέα η διάταξη του άρθρου 1 του προσβαλλόμενου π.δ. 40/2021. 

 

2. Ε π ε ι δ ή, από τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του 

Συντάγματος απορρέει η υποχρέωση ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας 

διοίκησης. Σύμφωνα με αυτήν ο νομοθέτης μπορεί μεν να προβαίνει σε 

ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και στην διοικητική 

αναδιοργάνωσή, ωστόσο οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει αφενός να εισάγονται 

με τήρηση των συνταγματικών αρχών, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται να 

διασφαλίζονται η  ορθολογική, αποτελεσματική και διαρκής λειτουργία της 

Διοικήσεως και η παροχή των υπηρεσιών που επιβάλλεται να εξασφαλίζονται 

για τους διοικουμένους στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου, και 

αφετέρου να εναρμονίζονται με τις συνταγματικές εγγυήσεις που αφορούν το 

καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (βλ. ΣτΕ Ολομ. 3354/2013). 

 Εν προκειμένω, η μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών 

που συντελείται με το Π.Δ. 40/2021 στηρίζεται μεταξύ άλλων στις διατάξεις 

των περ. (β) και (γ) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), και 

στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 51/1975 «Περί αναδιοργανώσεως 

των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (Α' 125), και στις διατάξεις της υπό 

στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β' 4805). 

  Ειδικότερα, οι περ. β και γ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 

ορίζει ότι «Με Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού 

δύναται: (β) να συστήνονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, ανασυστήνονται και 

μετονομάζονται Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, καθώς 

και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων καθώς και 

αναπληρωτών γραμματέων, (γ) να μεταφέρονται αρμοδιότητες μαζί με τις 
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υπηρεσιακές μονάδες και τις θέσεις προσωπικού που ασκούν τις αρμοδιότητες 

αυτές μεταξύ Υπουργείων ή Γενικών και Ειδικών Γραμματειών». 

 Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 51/1975 «Διά 

των αυτών ως άνω Διαταγμάτων καθορίζονται: α) Τα  της  εντάξεως του 

μεταφερομένου προσωπικού εις τας θέσεις του κλάδου εις ον εφεξής  τούτο  

υπάγεται  ως  και  παν  συναφές  θέμα προκύπτον  εκ της μεταφοράς του 

προσωπικού και της προσθήκης οργανικών θέσεων απαγορευμένης πάντως της 

επ` ευκαιρίας της εντάξεως ταύτης απονομής  ανωτέρου  βαθμού  ή  μεταβολής  

της  εκ  της  αρχαιότητος εν των βαθμώ προκυπτούσης σειράς. β) Τα της 

ασφαλίσεως εις υφιστάμενα Ταμεία Αρωγής και Επικουρικής Ασφαλίσεως  του  

μεταφερομένου  κατά τα άνω προσωπικού ή μεταφοράς των δικαιωμάτων αυτών  

εις  έτερα  Ταμεία  και  προσμετρήσεως  του  χρόνου ασφαλίσεως αυτών». 

 Ωστόσο, κατά ορθή ερμηνεία υπό το φως των άρθρων 103 και 104 του 

Συντάγματος, οι ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα 

μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων καθιστούν την μεταφορά 

αυτή νόμιμη και σύμφωνη με το Σύνταγμα μόνο εφόσον συντελείται για την 

εξυπηρέτηση ενός οργανωτικού σκοπού. Εν προκειμένω, όμως, όπως 

αποδείχθηκε από τα εκτεθέντα ανωτέρω στον 1ο λόγο ακύρωσης, ο σκοπός 

είναι ψευδοοργανωτικός, διότι στην πράξη δυσχεραίνει το έργο των εν λόγω 

υπηρεσιών. 

 Όπως, εξάλλου, έχει κριθεί από το Δικαστήριό Σας (ΣτΕ Ολομ. 

2152/1993), σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται ευρείας κλίμακας 

ανακατανομή της αρμοδιότητας φορέων δημόσιας εξουσίας με βασικό άξονα 

τη διάσπαση των αρμοδιοτήτων ενός εξ αυτών, η σχετική πρωτοβουλία του 

νομοθέτη ή της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης πρέπει να αποβλέπει σε 

οργανωτικό αποκλειστικά σκοπό, σεβόμενη τις αρχές που θέτει το Σύνταγμα. 

Οι μεταβολές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων, όμως, που επιχειρούνται με 

το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα δεν συνδέονται με τις πραγματικές 

οργανωτικές ανάγκες των υπηρεσιών στις οποίες αφορούν, αλλά με τον τρόπο 

με τον οποίον η αρχή άσκησε τις αρμοδιότητές της πριν από την επίδικη 

μεταφορά.  
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 Από όσα έχουν εκτεθεί πιο πάνω προκύπτει ότι οι μνημονευόμενες 

διατάξεις του προσβαλλόμενου προεδρικού διατάγματος δεν είναι 

οργανωτικές αλλά ψευδοοργανωτικές και, για τον λόγο αυτόν δεν δύνανται 

να εφαρμοσθούν διότι αντίκεινται στο προαναφερθέν συνταγματικό πλαίσιο. 

Και τούτο διότι η αναδιάρθρωση αυτή η οποία έχει συνέπειες στην οργάνωση 

και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών αυτών δεν βασίζεται σε προηγούμενο 

ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και σε διοικητική 

αναδιοργάνωσή του κατ’ εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με κριτήριο 

την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών με ορθολογικό τρόπο, εν 

όψει και των υφισταμένων εν γένει πόρων και μέσων, με τήρηση του 

προεκτεθέντος συνταγματικού πλαισίου. Αντιθέτως, η σκοπούμενη οργάνωση 

των επιμέρους υπηρεσιών είναι παρεπόμενο αποτέλεσμα διαδικασίας με 

κριτήρια τυχαία και συμπτωματικά μη συνδεόμενα με τον επιδιωκόμενο 

σκοπό και θεσπιζόμενα κατ΄ απόκλιση των γενικώς και παγίως ισχυουσών 

διατάξεων. 

 Κατά συνέπεια των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα αναλυτικά 

εκτέθηκαν στον πρώτο λόγο ακύρωσης, η αποτελεσματική οργάνωση και η 

ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών δεν προάγεται, αλλά θίγεται από την 

προσβαλλόμενη. Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι ο λόγος για τον οποίο 

συντελείται η επίδικη μεταφορά αρμοδιοτήτων είναι στην πραγματικότητα 

ψευδοοργανωτικός και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακυρωθεί. 

 

 3. Ε π ε ι δ ή   πάντως η προσβαλλόμενη ως άνω πράξη αντίκειται και 

στο ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, ο Κανονισμός 625/2017 

προβλέπει τα ακόλουθα: 

«Άρθρο 1 (Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) … 2. Ο παρών κανονισμός 

εφαρμόζεται στους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για την εξακρίβωση 

της συμμόρφωσης με τους κανόνες, είτε αυτοί θεσπίζονται σε ενωσιακό επίπεδο 

είτε από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης όσον 

αφορά τους τομείς: … στ) των απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων· 
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Άρθρο 3 (Ορισμοί) … 9) «ζώα»: τα ζώα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 1) 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429· ΔΗΛΑΔΗ Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «ζώα»: τα σπονδυλωτά και 

ασπόνδυλα ζώα· 2) «χερσαία ζώα»: τα πτηνά, τα χερσαία θηλαστικά, οι μέλισσες 

και αγριομέλισσες· Δεν εξαιρούνται τα ζώα συντροφιάς 

Άρθρο 4 (Ορισμός των αρμόδιων αρχών) Για καθέναν από τους τομείς που 

διέπονται από τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 τα 

κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές στις οποίες 

αναθέτουν την αρμοδιότητα για την οργάνωση ή τη διενέργεια επίσημων 

ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που, για τον 

ίδιο τομέα, ένα κράτος μέλος αναθέτει την αρμοδιότητα οργάνωσης ή 

διενέργειας των επίσημων ελέγχων ή των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε 

περισσότερες της μίας αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο ή στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές οι οποίες ορίζονται σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 έχουν το δικαίωμα βάσει του ορισμού αυτού να εκχωρούν 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες των επίσημων ελέγχων ή των άλλων επίσημων 

δραστηριοτήτων σε άλλες δημόσιες αρχές, το κράτος μέλος: α)διασφαλίζει τον 

αποδοτικό και αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων 

αρχών, καθώς και τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 

επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το 

έδαφός του· και β)ορίζει μία και μόνη αρχή, σύμφωνα με τις 

συνταγματικές απαιτήσεις των κρατών μελών, αρμόδια για τον 

συντονισμό της συνεργασίας και των επαφών με την Επιτροπή και με 

τα άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 

επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται σε καθέναν από τους τομείς 

που ρυθμίζονται από τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 παράγραφος 2 

κανόνες. 3.Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εξακρίβωση 

της συμμόρφωσης με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 

στοιχείο θ) μπορούν να αναθέτουν ορισμένες ευθύνες που σχετίζονται με 

επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες 

αρχές ελέγχου βιολογικών προϊόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποδίδουν έναν 

κωδικό αριθμό σε καθεμία από τις εν λόγω αρχές». 
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 Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ευχερώς ότι ο Κανονισμός θέτει ως 

κανόνα την απονομή των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε μια μόνο αρχή, διότι 

προφανώς αποσκοπεί στην διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 

ουσιαστικής εφαρμογής του περιεχομένου του κανονισμού. Αυτό προκύπτει 

από το γεγονός ότι ο κανονισμός απαιτεί την συνδρομή περαιτέρω 

προϋποθέσεων και ασφαλιστικών δικλείδων σε περίπτωση απόκλισης από τον 

κανόνα αυτόν και απονομής των σχετικών αρμοδιοτήτων σε παραπάνω από 

μία αρχές. 

 Στην προκείμενη περίπτωση, με τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων σε 

δύο διαφορετικές αρχές, επιλέγεται η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, πλην όμως 

από κανένα σημείο της προσβαλλόμενης δεν προκύπτουν οι σχετικές 

ασφαλιστικές δικλείδες αποδοτικού και αποτελεσματικού συντονισμού όλων 

των εμπλεκόμενων αρχών, καθώς και της συνέπειας και της 

αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων 

δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το έδαφός του κράτους. Αντιθέτως, όπως ήδη 

εκτέθηκε ανωτέρω, η εμπειρία όλων αυτών των ετών έχει αναδείξει πέραν 

πάσης αμφιβολίας ότι η συντονισμένη και αποτελεσματική δράση καθίσταται 

πρακτικά αδύνατη με τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και με την 

εναπόθεση της τελικής αποφασιστικής αρμοδιότητας για τα ζητήματά αυτά 

στους δήμους. 

 Επιπλέον, ο κανονισμός απαιτεί ακόμη και στην περίπτωση επιλογής 

πολλών αρμόδιων αρχών, τον ορισμό μίας μόνο αρχής η οποία θα συντονίζει 

τη συνεργασία και τις επαφές με την Επιτροπή και με τα άλλα κράτη μέλη 

όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες 

που διενεργούνται σε καθέναν από τους τομείς που ρυθμίζονται από τους 

αναφερόμενους στο άρθρο 1 παράγραφος 2 κανόνες. Όμως και πάλι σε κανένα 

σημείο της προσβαλλόμενης δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με το όργανο που 

θα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την συνεργασία με τους ως άνω 

φορείς του εξωτερικού. Αυτό έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα την αδυναμία της 

χώρας να παρακολουθεί και να υιοθετεί τις διεθνείς εξελίξεις και τα νέα 

παγκόσμια δεδομένα στον συγκεκριμένο τομέα. 
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 Επομένως, σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι η 

προσβαλλόμενη έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς το άρθρο 4 του Κανονισμού 

625/2017, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή και διαθέτει ανώτερη τυπική ισχύ 

από αυτήν. Κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη τυγχάνει ακυρωτέα και γι’ 

αυτόν τον λόγο. 

***** 

 Επειδή  η παρούσα ασκείται παραδεκτά και είναι νόμιμη, βάσιμη και 

αληθινή. 

 Επειδή η προσβαλλόμενη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 

κυβέρνησης στις 16.6.2021 (ΦΕΚ Α’ 100/16.6.2021), επομένως η παρούσα 

ασκείται εμπρόθεσμα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. 

 Επειδή οι αιτούντες συγκεντρώνουμε έννομο συμφέρον, ομοδικούμε 

δε παραδεκτά. 

Επειδή αντίκλητό μας διορίζουμε την δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτα 

Υφαντή (ΑΜ ΔΣΑ 31063), οδός Μαγγίνα 30, Αθήνα – Νέος Κόσμος, τ.κ. 

11744. 

 

Γ ι α   τ ο υ ς   λ ό γ ο υ ς   α υ τ ο ύ ς, 

και για όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε στο μέλλον 

ζ η τ ά μ ε: 

να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή. Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη. Και 

να καταδικασθεί το Ελληνικό Δημόσιο στη δικαστική μας δαπάνη. 

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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Προς τον πρόεδρο και τη ΓΣ του Τμήματος Κτηνιατρικής, Σ.Ε.Υ., Α.Π.Θ.

Παρακαλούμε  να  λάβετε  υπόψη  την  συνημμένη  εισήγηση  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής
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Χαράλαμπο Βερβερίδη, επίκουρο καθηγητή, που ορίστηκε από τον Τομέα Κλινικών, προκειμένου
να απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα που προκύπτουν από το σχέδιο νόμου «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ», ύστερα από αίτημα που εστάλη
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15.12.2020 από την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων
Υπαλλήλων, ώστε να τοποθετηθεί επισήμως το Τμήμα Κτηνιατρικής επί του θέματος:

α) εάν  η  αρμοδιότητα  της  εκπόνησης,  παρακολούθησης  και  εποπτείας  του  προγράμματος
διαχείρισης του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς, με βάση και τις οδηγίες του Παγκόσμιου
Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) είναι Κτηνιατρική αρμοδιότητα, καθόσον αποτελεί
μέρος των προγραμμάτων καταπολέμησης της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων, και

β) εάν η Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους  η  οποία  αναπτύχθηκε  στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  για  την
τεκμηρίωση  της  ιχνηλασιμότητας  των  ζώων  συντροφιάς  και  της  υγειονομικής  τους
κατάστασης και τελικά για την υποστήριξη προγραμμάτων κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και
κυρίως της λύσσας και της ευζωίας των ζώων, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλον άσχετο με την
υγεία και την ευζωία των ζώων οργανισμό.
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Εισήγηση 

της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αποτελούμενης από τους Λυσίμαχο Παπάζογλου, 

καθηγητή, Ιωάννη Σάββα, καθηγητή και Χαράλαμπο Βερβερίδη, επίκουρο καθηγητή, 

που ορίστηκε από τον Τομέα Κλινικών, προκειμένου να απαντήσει στα κάτωθι 

ερωτήματα που προκύπτουν από το σχέδιο νόμου «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ 

ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ», ύστερα από αίτημα που εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15.12.2020 από την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων 

Δημοσίων Υπαλλήλων, ώστε να τοποθετηθεί επισήμως το Τμήμα Κτηνιατρικής επί του 

θέματος: 

α) εάν η αρμοδιότητα της εκπόνησης, παρακολούθησης και εποπτείας του 

προγράμματος διαχείρισης του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς, με βάση και 

τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) είναι 

Κτηνιατρική αρμοδιότητα, καθόσον αποτελεί μέρος των προγραμμάτων 

καταπολέμησης της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων, και 

β) εάν η Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των 

ιδιοκτητών τους η οποία αναπτύχθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας των ζώων συντροφιάς και της 

υγειονομικής τους κατάστασης και τελικά για την υποστήριξη προγραμμάτων 

κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και κυρίως της λύσσας και της ευζωίας των ζώων, 

μπορεί να μεταφερθεί σε άλλον άσχετο με την υγεία και την ευζωία των ζώων 

οργανισμό. 

Α. Γενικές παρατηρήσεις 

Η εκπόνηση, παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων διαχείρισης του 

πληθυσμού των ζώων συντροφιάς συνιστά απόλυτα Κτηνιατρική αρμοδιότητα, 

δεδομένου ότι: 

1. η κτηνιατρική αρμοδιότητα επί του θέματος θεωρείται διεθνώς αυτονόητη και 

αναγνωρίζεται σαφώς στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 

των Ζώων (ΟΙΕ) και επιπλέον 
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2. τα προγράμματα διαχείρισης υπερπληθυσμού ζώων συντροφιάς συνδυάζονται 

πάντα με άλλα παράλληλα προγράμματα καταπολέμησης της λύσσας, 

λεϊσμανίωσης και άλλων ζωοανθρωπονόσων ή/και νέων αναδυόμενων 

νοσημάτων, για την εφαρμογή των οποίων απαιτείται κτηνιατρική εκπαίδευση, 

αντίληψη και εμπειρία. Η παράδοση της αρμοδιότητας επιτήρησης της 

εφαρμογής των προγραμμάτων αδέσποτων ζώων και ζώων συντροφιάς σε άλλους 

φορείς που δεν διαθέτουν κτηνιατρικό προσωπικό, όπως η Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

και η Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, αναμένεται να έχει δυσμενέστατες 

συνέπειες και πιθανώς θα οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την Υγεία των 

ζώων, αλλά και τη Δημόσια Υγεία. Σε μια περίοδο που έχει γίνει τόσο εμφανής η 

ανάγκη της συμπόρευσης της Πολιτείας με τη γνώμη και τις γνώσεις των ειδικών 

επιστημόνων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας CoViD-19 

στον άνθρωπο, είναι αυτονόητο ότι η υγεία και η προστασία των ζώων πρέπει να 

παραμείνει υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο των κατεξοχήν ειδικών επιστημόνων 

κτηνιάτρων. 

Η διαδικτυακή Βάση Δεδομένων καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των 

ιδιοκτητών τους, η οποία αναπτύχθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την τεκμηρίωση τόσο της ιχνηλασιμότητας των ζώων συντροφιάς, όσο 

και της υγειονομικής τους κατάστασης, συναρτάται ενεργά με την υποστήριξη 

προγραμμάτων Υγείας των ζώων (κυρίως της λύσσας) και της ευζωίας, και δεν 

αποτελεί απλά ένα ανεξάρτητο καταγραφικό σύστημα νομικού τύπου. Συνεπώς δεν 

πρέπει να μεταφερθεί σε άλλον, άσχετο με την υγεία και την ευζωία, δημόσιο 

οργανισμό, καθώς πρέπει να ενημερώνεται και να ελέγχεται από τους καθ’ ύλην 

ειδικούς επιστήμονες κτηνιάτρους. 

Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. και των Περιφερειών της χώρας, 

ήδη και αυτονόητα, διαθέτουν κτηνιάτρους με κατάρτιση και πολύτιμη εμπειρία 

πολλών ετών στα προγράμματα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, καθώς και στα συνδεδεμένα με τα παραπάνω, προγράμματα 

καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων (εχινόκοκκος, λύσσα, λεϊσμανίωση κ.λπ.). Κατά 
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τη γνώμη μας θα ήταν δυνητικά επικίνδυνη για την Υγεία των ζώων και τη Δημόσια 

Υγεία η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους αλλού. 

Β. Ειδικές παρατηρήσεις που άπτονται της κτηνιατρικής 

επιστήμης 

Άρθρο 1, σημεία (ζ) και (η): 

«ζ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επανειλημμένα 

απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή 

τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που 

μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται ούτε 

αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή. 

η) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε μεταδοτικό νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την 

υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους. Νόσημα για το οποίο προβλέπεται 

λήψη φαρμακευτικής αγωγής που το καθιστά με την ολοκλήρωση της αγωγής μη 

μεταδοτικό, ή χαμηλού κινδύνου για την υγεία ανθρώπου ή ζώου του ίδιου ή άλλου είδους, 

δεν θεωρείται σοβαρό. Η λεϊσμανίαση και η ερλιχίωση θεωρούνται ασθένειες που 

αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή και τα ζώα που πάσχουν από αυτές δεν 

θεωρούνται επικίνδυνα λόγω αυτών». 

Ο παραπάνω ορισμός του σοβαρού νοσήματος είναι λανθασμένος επιστημονικά 

καθώς: 

1. Σοβαρά μπορούν να χαρακτηριστούν και πολλά μη μεταδοτικά νοσήματα που 

οδηγούν σε σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής του ζώου και σε πολύ 

δαπανηρές αγωγές. Αν και τα ζώα που πάσχουν από τέτοια νοσήματα δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν επικίνδυνα για άλλα ζώα ή ανθρώπους, η 

σοβαρή υποβάθμιση της ευζωίας τους που προκαλείται από το νόσημα, η 

πρόγνωση του νοσήματος και το κόστος της θεραπευτικής αγωγής θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψιν στις σχετικές αποφάσεις για την ανάληψη 

θεραπευτικής αγωγής ή την ευθανασία. 

2. Η ύπαρξη θεραπευτικής αγωγής σε καμία περίπτωση δεν καθιστά αυτομάτως 

ένα νόσημα μη σοβαρό αφού η ανταπόκριση ενός ζώου στη θεραπευτική 

αγωγή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν είναι πάντα 
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εξασφαλισμένη η καλή έκβαση, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το 

γεγονός ότι μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του το ζώο μπορεί να μεταδώσει το 

νόσημα σε άλλα ζώα ή ανθρώπους αν δεν λαμβάνονται επιπλέον 

προστατευτικά μέτρα, 

Ιδιαίτερα για τη λεϊσμανίωση και την ερλιχίωση, στα οποία γίνεται ειδική αναφορά 

στο σχέδιο νόμου, θα πρέπει να αναφέρουμε τα εξής: 

1. η θεραπεία της οξείας μορφής της ερλιχίωσης βελτιώνει την υγεία του ζώου, 

χωρίς να εκριζώνει πάντα τη μόλυνση (οι κρότωνες συνεχίζουν να μπορούν να 

μολυνθούν και επομένως το ζώο εξακολουθεί να μπορεί να μεταδώσει το 

νόσημα σε άλλα ζώα). Επιπλέον σημειώνουμε ότι το νόσημα θεωρείται οριακά 

ζωανθρωπονόσος, αφού έχουν αναφερθεί σποραδικά περιστατικά στον 

άνθρωπο στη Λατινική Αμερική, 

2. η θεραπεία για τη λεϊσμανίωση είναι γνωστό πως βελτιώνει την υγεία των 

ζώων, αλλά σπάνια εκριζώνει τη μόλυνση, και οι σκύλοι εξακολουθούν να είναι 

μολυσματικοί για τους φλεβοτόμους, έστω και σε μικρότερο βαθμό και 

επομένως μπορούν να μεταδώσουν το νόσημα. 

Με τα παραπάνω επισημαίνουμε ότι η σοβαρότητα ενός νοσήματος και ειδικά ενός 

λοιμώδους νοσήματος, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων (κατάσταση 

λειτουργίας διαφόρων οργάνων του ζώου τη στιγμή της διάγνωσης, συνυπάρχοντα 

νοσήματα, ηλικία του ζώου, φύση και συμπεριφορά του λοιμογόνου παράγοντα, 

επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή κ.λπ.) και δεν εξαρτάται μόνο από την 

ύπαρξη ή μη θεραπείας. Ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τη σοβαρότητα ενός 

νοσήματος είναι ο θεράπων κτηνίατρος του άρρωστου ζώου και δεν μπορεί να 

αποτελεί αντικείμενο ορισμού στη νομοθεσία. 

Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 

«Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: 

α) να στειρώσει, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος 

το δεσποζόμενο ζώο του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός 3 μηνών από την απόκτησή 

του, εφόσον το ζώο είναι άνω του έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του έτους, 

η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους 3 πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του έτους.» 
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Τονίζεται ότι μια τέτοια υποχρέωση για στείρωση ενός ζώου είναι απαράδεκτη, θα 

μπορούσε δε να ερμηνευθεί και ως κακοήθης «ευγονική». Η στείρωση των ζώων 

συντροφιάς θα πρέπει να ενθαρρύνεται ή ακόμα και να επιδοτείται, αλλά δεν πρέπει 

να επιβάλλεται δια νόμου. Ας ληφθεί υπόψη ότι σε αρκετές χώρες της Ευρώπης 

(Σουηδία, Νορβηγία κ.ά.) η στείρωση δια νόμου απαγορεύεται, εάν δεν υπάρχει 

κτηνιατρική ένδειξη (για θεραπευτική στείρωση π.χ. λόγω πυομήτρας ή 

νεοπλάσματος κ.λπ.). 

Άρθρο 6, παράγραφος 7 - Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Δήμων 

Η σύνθεση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς θεωρούμε πως είναι προβληματική, 

καθώς αποτελείται από δύο μέλη φιλοζωικών σωματείων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι 

τέτοιες επιτροπές είτε δεν λειτουργούν, είτε δεν καταλήγουν ποτέ στην ευθανασία 

ενός επικίνδυνου ζώου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ευζωίας, αλλά και 

Δημόσιας Υγείας. Προτείνουμε η σύνθεση της επιτροπής να είναι τετραμελής, με 

έναν κτηνίατρο, έναν εκπρόσωπο του Δήμου, έναν εκπαιδευτή και ένα μέλος 

φιλοζωικού σωματείου, σε περίπτωση δε ισοψηφίας να βαρύνει η επιστημονική 

γνώμη του κτηνιάτρου. 

Άρθρο 17 – Αντιμετώπιση λεϊσμανίωσης 

«Οι δεσποζόμενοι σκύλοι, στους οποίους έχει διαγνωστεί η νόσος της λεϊσμανίασης 

(Leishmania spp) από κτηνίατρο, και έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις η μη 

αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, 

καθώς και τον δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων – 

μεταδοτών της ως άνω νόσου, δύνανται να υπόκεινται σε ευθανασία, με τη συναίνεση 

του ιδιοκτήτη.» 

Στην περίπτωση των δεσποζόμενων σκύλων, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί με 

εργαστηριακές εξετάσεις η μη αναστρέψιμη πορεία του νοσήματος, προβλέπεται 

ευθανασία του ζώου με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, λαμβάνοντας υπόψη τον 

ενδεχόμενο κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Επισημαίνουμε ότι το παραπάνω έρχεται 

σε αντίθεση με το σημείο (η) του Άρθρου 1, όπου στον ορισμό του επικίνδυνου ζώου 

αναγράφεται σαφώς «Η λεϊσμανίαση και η ερλιχίωση θεωρούνται ασθένειες που 
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αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή και τα ζώα που πάσχουν από αυτές δεν 

θεωρούνται επικίνδυνα λόγω αυτών». 

Αντίθετα, στην περίπτωση των αδέσποτων ζώων δεν γίνεται καμία αναφορά σε 

ευθανασία, ανεξάρτητα από την κλινική και εργαστηριακή εικόνα του ζώου και δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και την Υγεία των 

υπόλοιπων ζώων. Δεν γίνεται επίσης καμία αναφορά στην περίπτωση που «…οι 

αιματολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις ΔΕΝ επιτρέπουν τη θεραπεία…» του 

ζώου, ούτε στην περίπτωση που η θεραπεία δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Το παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ορισμό του 

επικίνδυνου ζώου στο Άρθρο 1 του σχεδίου νόμου όπου αναγράφεται σαφώς ότι: «Η 

λεϊσμανίαση και η ερλιχίωση θεωρούνται ασθένειες που αντιμετωπίζονται με 

φαρμακευτική αγωγή και τα ζώα που πάσχουν από αυτές δεν θεωρούνται επικίνδυνα 

λόγω αυτών», ουσιαστικά απαγορεύει την ευθανασία αδέσποτων ζώων με 

λεϊσμανίωση, ανεξαρτήτως κλινικής και εργαστηριακής κατάστασης του ζώου. Το 

γεγονός αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα: 

1. τη διατήρηση στη ζωή ζώων που πάσχουν ουσιαστικά από ανίατη ασθένεια 

(εφόσον η πορεία της νόσου είναι μη αναστρέψιμη), ενδεχομένως έχουν 

συμπτώματα που τα καθιστούν πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν (π.χ. 

τελικού σταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ουραιμικό σύνδρομο) και η 

διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας, 

κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 6 του εν λόγω 

σχεδίου και 

2. την αλόγιστη χρήση αντιλεϊσμανιακών φαρμάκων σε ζώα με μη αναστρέψιμη 

πορεία νοσήματος, με συνέπεια την πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών 

του παρασίτου. 

Επιπλέον, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τα δεσποζόμενα ζώα με 

λεϊσμανίωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συντάκτες του σχεδίου νόμου θεωρούν 

ότι ένα ζώο με λεϊσμανίωση μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία μόνο 

εφόσον είναι δεσποζόμενο, αλλά όχι αν είναι αδέσποτο, πράγμα απολύτως 

λανθασμένο και αντιεπιστημονικό. 
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«Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα, επιβάλλεται 

ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, 

κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική 

πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση. 

Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, αν, μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η κλινική 

εικόνα και οι αιματολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν τη θεραπεία, οι 

σκύλοι επιβάλλεται να κρατούνται σε περιφραγμένο χώρο καθόλη τη διάρκεια της 

θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα 

θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών 

σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων. 

Με ευθύνη των φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σωματείων ή 

των Δήμων, ανάλογα με το αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, 

γίνεται αυστηρή καταγραφή των ζώων που είναι υπό θεραπεία, τηρούνται όλα τα 

παραστατικά των εξετάσεων και αναλαμβάνεται η ευθύνη της πλήρους θεραπείας και 

λήψης των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση του 

αναδόχου για τον τίτλο αντισωμάτων και εν συνεχεία ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αναλάβει γραπτώς την ευθύνη της ενδεδειγμένης θεραπείας με παράλληλο έλεγχο από τη 

φιλοζωική ένωση ή σωματείο ή το Δήμο. 

Κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική εξέταση και ανίχνευση τίτλου 

αντισωμάτων κατά της Leishmania spp για την αξιολόγηση της πορείας του νοσήματος, 

με τήρηση όλων των παραστατικών των εργαστηριακών εξετάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση 

των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας για έλεγχο.» 

Με δεδομένα ότι: 

1. η λεϊσμανίωση είναι ζωοανθρωπονόσος, υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία, 

2. η θεραπεία της στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μακροχρόνια 

3. η αποτελεσματικότητά της ως προς την εκρίζωση του παρασίτου δεν είναι 

πάντοτε ικανοποιητική 
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4. η λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή 

μόλυνσης των φλεβοτόμων-μεταδοτών του παρασίτου είναι απολύτως 

αναγκαία, αφού σε κάποιο βαθμό τα θετικά ζώα ακόμα και μετά τη 

θεραπευτική αγωγή εξακολουθούν να αποτελούν πηγή μόλυνσής τους, 

θεωρούμε απαραίτητη την κατάρτιση ενός νέου Εθνικού Προγράμματος για την 

αντιμετώπισή της, το οποίο θα λάβει υπόψη όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν το νόσημα και την αντιμετώπισή του (π.χ. εμφάνιση ανθεκτικών στη 

θεραπεία στελεχών του παρασίτου). 

Γενική παρατήρηση 

Παρατηρούμε ότι σε πολλά σημεία στο εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρεται ο όρος 

κακοποίηση. Θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει ορισμός της κακοποίησης και 

κτηνιατρική γνωμάτευση σε κάθε περίπτωση ύποπτη κακοποίησης ζώου, καθώς ο 

κτηνίατρος είναι ο μόνος επιστημονικά αρμόδιος να διαγνώσει προβλήματα υγείας 

των ζώων που έχουν προέλθει από κακοποίηση, να εκτιμήσει το επίπεδο ευζωίας και 

να γνωμοδοτήσει σχετικά. 

 

 

 

 

Λυσίμαχος Παπάζογλου 

Καθηγητής 

 

Ιωάννης Σάββας 

Καθηγητής 

 

Χαράλαμπος Βερβερίδης 

Επίκουρος καθηγητής 

 

 

Charalamp
os 
Ververidis

Digitally signed by 
Charalampos 
Ververidis 
Date: 2021.01.14 
09:17:03 +02'00'

Lyssimachos 
Papazoglou

Digitally signed by 
Lyssimachos Papazoglou 
Date: 2021.01.14 
11:46:13 +02'00'



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 1 Τρικάλων 224,   Τ.Κ.43100,   ΚΑΡΔΙΤΣΑ    Τηλέφωνο: 2441066000,    Φαξ: 2441066041,    e-mail:g-vet@vet.uth.gr 

 

 

Καρδίτσα, 3 Φεβρουαρίου 2021 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΖΩΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Υπόψη κ. Β. Ζαφειροπούλου 

 

Σε συνέχεια της επιστολής σας με θέμα ‘’ Αρμοδιότητες Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής για την Υγεία, την 

Προστασία και την Ιχνηλασιμότητα των Ζώων Συντροφιάς’’ (Αριθ. Πρωτ.: 2276/308968), σας ενημερώνουμε ότι ο 

Καθηγητής κ. Τόντης Δημήτριος ορίστηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν στην επιστολή σας μαζί με 

επισυναπτόμενα. Σας παραθέτουμε τα σημεία της εισήγησης του καθηγητή κ. Δ. Τόντη: 

1) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ζώων (ΟΙΕ) - ορθώς επιστημονικά και διαχειριστικά -  καθορίζει με 

σαφήνεια το ρόλο του κτηνιάτρου στα προγράμματα διαχείρισης του πληθυσμού  ζώων συντροφιάς, αλλά 

και το βαθμό υπευθυνότητας των κρατικών κτηνιατρικών υπηρεσιών ως κεντρικές και εποπτεύουσες αρχές. 

 

2) Συμφωνούμε με την τοποθέτηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ του ΥΠΑΑΤ στο 

αυτονόητο επιστημονικά ότι  η προστασία των ζώων συντροφιάς δεν μπορεί να διαχωριστεί έξω από τα 

πλαίσια των επίσημων ελέγχων του Κανονισμού 2017/625 Ε.Ε. για την υγεία και  προστασία των ζώων.  

 

3) Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων αναφέρονται 

σαφώς στην εμπλοκή των κρατικών κτηνιατρικών υπηρεσιών (με τη συνδρομή και της αστυνομίας) στη 

διακίνηση των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών-μελών. Προφανώς, αυτό είναι απότοκο της εμπειρίας 

που έχει αποκτηθεί στο ζήτημα διαχρονικά και της πάγιας ανάγκης ορισμένα σημαντικά γεγονότα και 

πρακτικές (π.χ. έλεγχος των ζωοανθρωπονόσων και παράνομη εμπορία) να υπόκεινται σε διακρατικό 

έλεγχο. Oι Ευρωπαϊκοί θεσμοί συμφωνούν στο πλαίσιο της πλατφόρμας για την ευζωία των ζώων να 

υπάρχει συνεργασία των κρατών -μελών και να επιδιωχθούν εναρμονισμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

κανόνες για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς (ενιαίο σύστημα σήμανσης και καταγραφής, 

προϋποθέσεις για τη βάση δεδομένων, έκδοση διαβατηρίων, καταγραφή και ελάχιστες απαιτήσεις για 

εκτροφείς και πωλητές ζώων συντροφιάς, κλπ) 

 

4) Οι οποιεσδήποτε πολιτικές αποφάσεις οφείλουν να εντάσσονται σαφώς στο πλαίσιο της υπεράσπισης της 

δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος. Πιθανές δυσλειτουργίες σε έναν θεσμό (κτηνιατρική 

υπηρεσία) που περιγράφονται σε παλαιότερα έγγραφα φιλοζωικής και βουλευτή δεν λύνονται με 

μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά με ενίσχυση του ρόλου της κτηνιατρικής υπηρεσίας, της οποίας η δομή - 

λειτουργία είναι αυταπόδεικτη διεθνώς.  

 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 2 Τρικάλων 224,   Τ.Κ.43100,   ΚΑΡΔΙΤΣΑ    Τηλέφωνο: 2441066000,    Φαξ: 2441066041,    e-mail:g-vet@vet.uth.gr 

 

5) Σχετικά  με τις θέσεις που διατυπώνονται σε προτεινόμενο σχέδιο νόμου (που αναφέρεται και στη 

μεταφορά αρμοδιοτήτων κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών) διαπιστώνουμε πολλά 

κενά και αρκετές επιστημονικές ασάφειες - ανακρίβειες. Η κατάρτιση ενός νέου νομοσχεδίου που αφορά 

στα ζώα συντροφιάς θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου και σύνθεσης απόψεων  που θα 

κατατεθούν από τους πιο ειδικούς επιστήμονες των δύο κτηνιατρικών σχολών της χώρας μας με βάση τα 

νεότερα επιστημονικά δεδομένα και σε συνεργασία με τις  κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Η πολιτική 

ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών καταφυγίων για τα αδέσποτα ζώα θα αποδώσει καλύτερα, όχι με τη 

μεταφορά αρμοδιοτήτων από το ΥΠΑΑΤ, αλλά με την απασχόληση ή πρόσληψη νέων κτηνιάτρων από την 

αυτοδιοίκηση για αυτά. Οι κτηνίατροι αυτοί θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις  στο επιστημονικό 

πεδίο “Shelter Medicine” (με ενασχόληση στο αντικείμενο της ευζωίας, προστασίας και κακοποίησης ζώων 

συντροφιάς) όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ και η Κτηνιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να 

συμβάλλει θετικά. 

 

Ο Πρόεδρος  

του Τμήματος Κτηνιατρικής 

* 

Βασίλειος Παπατσίρος 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος. 

 

 

 



Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

                                                                                                   (ψηφιακά υπογεγραμμένο) 

             
                                                                                                               

                                                        
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-2124524 

 
 Αθήνα 09/03/2020 
 Αριθμ. Πρωτ.: 798/328541 

  

 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
 

 

ΘΕΜΑ:               «Διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 
 
ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση 2646/16-12-2019  
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φ. 
Μπακαδήμα, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
 
Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων ως κεντρική αρμόδια αρχή για τον έλεγχο του πληθυσμού των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου 

Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (2017, OIE –Terrestrial Animal Health 

Code , Chapter 7.7.) και ως κεντρική αρμόδια αρχή για την προστασία των 

ζώων (παραγωγικών, άγριων, ζώων συντροφιάς κ.λπ.), παρακολουθεί και 

συντονίζει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και παράλληλα εισηγείται τα 

απαραίτητα μέτρα εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της μείωσης 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της προστασίας της δημόσιας υγείας και της 

διασφάλισης της προστασίας και ευζωίας των ζώων. 

 

Επιχειρώντας μία σύντομη επισκόπηση του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού 

πλαισίου προστασίας των ζώων, εντοπίζουμε ότι η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο εντάσσονται και τα ζώα ρυθμίστηκε ήδη από το 1975 

με το άρθρο 24 του πρώτου μεταπολιτευτικού Συντάγματος. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, δόθηκε το έρεισμα για την ανάπτυξη μιας εκτεταμένης νομοθεσίας και 

νομολογίας για την προστασία της φύσης, της πανίδας και των πολλών αγρίων 

και μη ζώων και πτηνών. Εν συνεχεία, με τον ν.586/1977 (ΦΕΚ 140) 

κυρώθηκε η ευρωπαϊκή Σύμβαση προστασίας των ζώων κατά τη διάρκεια της 

vaggelis
Highlight
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διεθνούς μεταφοράς τους και ακολούθησε ο ν.1197/1981 (ΦΕΚ 240 Α) ο 

οποίος έθεσε σε υποτυπώδη μορφή ένα πρώτο πλαίσιο προστασίας των ζώων.  

 

Το εν λόγω πλαίσιο ενισχύθηκε με τον ν.2017/1992 (ΦΕΚ 31 Α), ο οποίος 

ενσωμάτωσε στην εθνική μας νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

προστασία των ζώων συντροφιάς, δοθέντος ότι διακηρύχθηκε πανηγυρικά ότι ο 

άνθρωπος έχει αναντίρρητα ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα ζώα και να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι τα ζώα υποφέρουν και θυμούνται, 

είναι έξυπνα, έχουν συναισθήματα και επιπλέον αποτελούν συμβιωτικό κύκλο 

με τους ανθρώπους και αναντικατάστατα στοιχεία των φυσικών συστημάτων του 

πλανήτη μας. Παράλληλα με σειρά ρυθμίσεων που μεσολάβησαν ν.1335/1983 

(ΦΕΚ 32 Α), ν.1444/1984  (ΦΕΚ 78 Α), ν.2015/1992 (ΦΕΚ 30 Α), 

ν.2055/1992 (ΦΕΚ 105 Α), ν.2204/1994  (ΦΕΚ 59 Α), κλπ η χώρα μας κύρωσε 

διεθνείς συμβάσεις, εφάρμοσε κοινοτικούς κανονισμούς και ενσωμάτωσε στο 

εθνικό μας δίκαιο κοινοτικές Οδηγίες, ανάλογου περιεχομένου για τα ζώα. 

Κομβικό δε θεσμικό μέτρο για την προστασία των ζώων, αποτέλεσε το 

«Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων», το οποίο 

προστέθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

αυτό, όλα τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη - μέλη, υποχρεώθηκαν να λαμβάνουν 

πλήρως υπόψη τους την ευζωία των ζώων και να παίρνουν τα κατάλληλα  μέτρα 

για την προστασία και τον σεβασμό όλων των ζώων κατά τη χάραξη νέων 

πολιτικών στη γεωργία, στις μεταφορές, στην έρευνα και γενικά στην ενιαία 

αγορά.  

 

Προς ενίσχυση της θεσμικής προστασίας όλων των ζώων από την 

κακομεταχείρισή τους, ενόψει και της ανάληψης από τη χώρα μας των 

Ολυμπιακών Αγώνων, θεσπίστηκε ο ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α) «Ζώα 

συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις», ο οποίος αποτέλεσε 

πρωτοποριακό και ανθρωπιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση του πληθυσμού των 

αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και των παραγόντων που 

επηρεάζουν δυναμικά τον πληθυσμό αυτόν. Επίσης, με τον ίδιο νόμο 

προβλέφθηκε η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους Δήμους και στις 

Κοινότητες της χώρας για την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των επιμέρους 

δράσεων διαχείρισης. Κατ΄ εξουσιοδότηση δε του άρθρου 7 του εν λόγω νόμου, 

από το 2003 και μέχρι το 2011, εκδίδονταν κάθε έτος υπουργικές αποφάσεις 

με τις οποίες καθορίζονταν, μεταξύ άλλων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι 

προϋποθέσεις ένταξης και πληρωμής των δικαιούχων Δήμων, το ύψος των 

ετήσιων διατιθέμενων πιστώσεων, οι λοιπές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες 

ένταξης, πληρωμής των δικαιούχων Δήμων καθώς και οι όροι και οι 

προϋποθέσεις έγκρισης της ένταξης και πληρωμής των δικαιούχων. 

 

Με τον ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την 

χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α) που αφορούσαν τα 

ζώα συντροφιάς και αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 
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Σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 14 του ανωτέρω νόμου εκδίδονται αποφάσεις 

για τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών, των προϋποθέσεων ένταξης και 

πληρωμής των δικαιούχων Δήμων, του ύψους των ετήσιων διατιθέμενων 

πιστώσεων και των λοιπών προϋποθέσεων και λεπτομερειών ένταξης, πληρωμής 

των δικαιούχων Δήμων, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης 

της ένταξης και πληρωμής των δικαιούχων. 

 

Ειδικότερα, ως προς τα επί μέρους ερωτήματα που τίθενται στην εν λόγω 

Ερώτηση, επισημαίνονται τα κάτωθι:  

 

Α. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, 

διερευνά με τις αρμόδιες οικονομικές του υπηρεσίες, τη δυνατότητα αύξησης 

του ποσού που διατίθεται για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Βασικό 

μέλημα της κεντρικής αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι ο συντονισμός και 

η προώθηση της σωστής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από τους Δήμους της 

Χώρας, μέσω της πλήρους εφαρμογής των σχετικώς προβλεπομένων στον ν. 

4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α). Παράλληλα, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές 

υπηρεσίες των Περιφερειών και τους πιστοποιημένους ιδιώτες κτηνιάτρους, 

επιδιώκεται η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής κτηνιατρικής 

νομοθεσίας για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, ώστε να μειωθούν τα 

περιστατικά εγκατάλειψης και η ανεύθυνη συμπεριφορά των ιδιοκτητών.  

 

Η παρούσα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ διέθεσε από τον τακτικό του 

προϋπολογισμό το ποσό των 600.000,00 ευρώ στους Δήμους που υποβάλλουν 

αιτήματα για συγχρηματοδότηση για ορισμένες επιλέξιμες δράσεις, όπως οι 

τροφές για τα αδέσποτα ζώα και δράσεις διαχείρισής τους, όπως οι  στειρώσεις, 

οι θεραπείες και οι εμβολιασμοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4039/2012. 

Όλα τα παραπάνω μέτρα στοχεύουν στη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων 

ζώων και ταυτόχρονα στον σεβασμό της ύπαρξής τους και στην ευζωία τους.  

 

Ακολούθως δε οι Υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων της Κυβέρνησης, επιδιώκοντας τη διασφάλιση συνέχισης της 

λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία των 

τελευταίων από την εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη χρησιμοποίησή τους 

με στόχο την κερδοσκοπία, εξέδωσαν την υπ’ αριθμ. 3260/338943/2019 (ΦΕΚ 

Β 4891) Κ.Υ.Α., με θέμα «Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, που 

χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 

για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους 

χρηματοδότησης για το έτος 2019». Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε η 

ανωτέρω  χρηματοδότηση, η οποία πρόκειται να κατευθυνθεί σε Δήμους και 

Συνδέσμους Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Επισυνάπτεται και ο σχετικός πίνακας των χρηματοδοτούμενων φορέων με το 

ύψος της χρηματοδότησης ανά Δήμο – Σύνδεσμο Δήμων. 
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Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εσωτερικών προέβη στην έκδοση της πρόσκλησης Χ του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη χρηματοδότηση δημιουργίας νέων καταφυγίων στους 

Δήμους, καθώς και την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των ήδη 

υπαρχόντων. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβάλει αιτήματα περισσότεροι από 

πενήντα Δήμοι και τέσσερις Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι και το ποσό που διατίθεται 

είναι αυτό των 15.000.000,00 ευρώ. Μάλιστα, ενώ η αρχική καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτημάτων ήταν η 31.12.2019, η παρούσα 

Κυβέρνηση παρέτεινε την εν λόγω προθεσμία έως τις 28.2.2020.  

 

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι για τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς απαιτείται πέραν της εφαρμογής των προγραμμάτων 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, και η πλήρης εφαρμογή των 

υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων φορέων (όπως είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

των Περιφερειών και η Αστυνομία) που αφορούν στα δεσποζόμενα ζώα 

συντροφιάς, σχετικά με την υπεύθυνη ιδιοκτησία ιδιωτών, τον έλεγχο του 

εμπορίου και των εισαγωγών κ.λπ., που προβλέπονται επίσης στον ν. 

4039/2012(ΦΕΚ 15 Α), ώστε να μην εγκαταλείπονται συνεχώς νέα ζώα και 

δημιουργούνται νέα αδέσποτα.  

 

Β. Δεν υπάρχουν πιστοποιημένες φιλοζωικές οργανώσεις, ούτε προβλέπεται από 

κάποια διάταξη η πιστοποίησή τους. Πρόκειται για εθελοντικά σωματεία ή 

ενώσεις προσώπων, οι οποίες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 

4039/2012 (ΦΕΚ15 Α), μπορούν να υπογράφουν έγγραφες συμφωνίες με τους 

Δήμους για μέρος ή για ολόκληρη τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του κάθε Δήμου, ανάλογα με τις υποδομές και τα μέλη που 

διαθέτουν.  Η δε διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ο έλεγχος του 

πληθυσμού τους συνεχίζει να αποτελεί κατ’ αρχήν αρμοδιότητα του κάθε 

Δήμου.  

 

Γ. Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών 

Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, σε εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του ν. 4039/2012, 

έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

του ΥΠΑΑΤ, τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων των Ζώων 

Συντροφιάς στην οποία καταγράφονται όλα τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα 

από τους ιδιώτες πιστοποιημένους κτηνιάτρους που τα περιθάλπουν.  

 

Επίσης, έχει δοθεί πρόσβαση, σε όλες τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των 

Περιφερειών, στην εφαρμογή «Back-Office», ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς σχετικά με την εξέλιξη ορισμένων 

ζωοανθρωπονόσων (π.χ. λεϊσμανίαση, λύσσα), την εμβολιαστική κάλυψη για 

ορισμένα νοσήματα, που ενδιαφέρουν τη δημόσια υγεία, όπως η λύσσα και η 

λεπτοσπείρωση, την εκτροφή και την εμπορία των ζώων συντροφιάς, την 

εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στις μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς 

από την Ελλάδα σε άλλα Κράτη - Μέλη και Τρίτες Χώρες και αντίστροφα καθώς 

και την εθνική νομοθεσία για τις μετακινήσεις εντός της Χώρας.  
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Επιπλέον, έχει δοθεί στους Δήμους της Χώρας, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας 

Παρακολούθησης της Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, πρόσβαση 

σε ορισμένα στοιχεία της καρτέλας του κάθε ζώου της Διαδικτυακής 

Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων των Ζώων Συντροφιάς. Στην εν λόγω Ψηφιακή 

Υπηρεσία καταγράφονται από τους αρμόδιους των Δήμων όλες οι δράσεις 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων τους και επιπλέον δίδεται η δυνατότητα να 

εντοπίζουν τον ιδιοκτήτη ενός χαμένου ή εγκαταλελειμμένου ζώου.  

Από τα στοιχεία της εν λόγω Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων 

προκύπτει ότι τα αδέσποτα ζώα, που έχουν σημανθεί και είναι καταγεγραμμένα 

σήμερα, ανέρχονται συνολικά στα 83.011 (15.424 γάτες και 67.587 σκύλοι).  

 

Δ. Πολλοί Δήμοι της Χώρας που δεν διαθέτουν ομάδες πολιτών και φιλοζωικές 

οργανώσεις, έχουν ήδη προβεί σε αναθέσεις της διαχείρισης των αδέσποτων 

ζώων σε συνεργεία εκπαιδευτών και κτηνιάτρων ή σε ενδιαιτήματα, που 

συνεργάζονται με κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές. Όσον αφορά στις 

υιοθεσίες των ζώων και στην παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης, 

σημειώνεται ότι πραγματοποιούνται από υπαλλήλους ή/και εκλεγμένους στη 

Διοίκηση των Δήμων σε συνεργασία με φιλόζωους δημότες.  

 
 
 
 
 
          Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 

 
 
   ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
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