
 

          

      

Θέμα: « Διευκρινίσεις σχετικά με την υιοθεσία αδέσποτων ζώων  από ενδιαφερόμενο 

νέο ιδιοκτήτη, φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, 

μέσω πληρεξουσίου» 

 

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του ν. 4039/2012 «υπό την εποπτεία των Δήμων 

μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς…» άρα δεν απαιτείται ο Δήμος να διαθέτει 

υποχρεωτικά  καταφύγιο αδέσποτων ζώων. 

Εξάλλου η φιλοσοφία του νόμου δεν είναι η παραμονή των ζώων σε 

καταφύγια αλλά η προσωρινή φιλοξενία σε καταφύγια καθώς και δημοτικά ή 

ιδιωτικά κτηνιατρεία, μέχρι την αποθεραπεία, την στείρωση, σήμανση και 

καταγραφή αυτών (§ 4 άρθρου 9 Ν. 4039/2012). Σχετικά με το άρθρο 22 του 

Ν. 4039/2012, στο οποίο αναφέρεται ότι «εντός διετίας από την δημοσίευση 

του παρόντος νόμου δημιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε Δήμο ή σε 

όμορους ή συνεργαζόμενους Δήμους, καταφύγια αδέσποτων ζώων, 

σημειώνουμε ότι αυτό δεν έχει υλοποιηθεί καθόσον η γενική αυτή διάταξη δεν 

συνοδεύτηκε από καμία ειδική εφαρμοστική διάταξη, καμία σχετική 
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δέσμευση πίστωσης και καμία διοικητική κύρωση σε περίπτωση μη 

εφαρμογής. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 92/65 ΕΟΚ το εμπόριο των ζώων που 

αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 10 της προαναφερθείσας οδηγίας εάν 

προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή εμπορικές επιχειρήσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 12 της ίδιας οδηγίας, οι τελευταίες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες 

από τις αρμόδιες αρχές. 

‘Αρα, δεν απαιτείται αδειοδότηση  εκμεταλλεύσεων ή εμπορικών  

επιχειρήσεων, αλλά απλά μια πιο απλή διαδικασία εγγραφής. 

3. Σύμφωνα με ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 130/2013 την οποία έκανε 

αποδεκτή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 

 

α) Επιτρέπεται η παραμονή δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλοι) σε 

ιδιόκτητα αγροκτήματα, όπου δεν υπάρχει κατοικία, εφόσον ασκείται άμεση 

επίβλεψη και εποπτεία αυτών είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε από τα 

πρόσωπα που ορίζονται ως φύλακες των ζώων από τους ιδιοκτήτες και υπό 

την προϋπόθεση α) ότι τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Ν. 

4039/2012 στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (άρθρο 5) και β) 

ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, (στους 

οποίους κανόνες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η παραμονή των ζώων σε 

κατάλληλες κατασκευές σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις 

καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα), καθώς και οι ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας. 

 

β) Δεν απαιτείται για την κατά τα άνω παραμονή, η ύπαρξη κτιριακών 

εγκαταστάσεων ομοίων με αυτές που προβλέπει ο νόμος (Ν. 604/1977, Π.Δ. 

463/1978, ΚΥΑ 280262/2003 (Β. 1874) για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς.  

 

Επιπλέον, η ανωτέρω γνωμοδότηση σημειώνει ότι, όταν έχουμε μαζικό τρόπο 

περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπου πρωταρχικός σκοπός αυτής 

είναι η διάσωσή τους και όχι η πρόθεση για τη συνεχή για ιδιωτικούς λόγους 

(συντροφιά, φύλαξη) διατήρησή τους, τότε «εκείνος που συγκεντρώνει τα 

αδέσποτα ζώα, έχει μεν τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ζώων συντροφιάς 



(άρθρα 5 και 6 του Ν. 4039/2012), αλλά υπόκειται και σε κάθε υποχρέωση για 

τους Δήμους (άρθρο 9 του Ν. 4039/2012). 

Οι ενέργειες αυτές επιβάλλουν από τη φύση τους τη στενή συνεργασία όσων 

ασχολούνται με την ως άνω δραστηριότητα με τους κατά τον τόπον Δήμους, 

ώστε η εφαρμογή των προεκτεθεισών ρυθμίσεων, που πρωταρχικώς έχουν ως 

αποδέκτες προς εφαρμογήν τους Δήμους, πραγματωθεί κατά τον πλέον εντελή 

τρόπο». 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση., 
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