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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  23

της  23ης   Οκτωβρίου 2017

Αριθμός Απόφασης 227
Θ Ε Μ Α  1ο:Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &

 Τροφίμων για τροποποίηση του ν. 4039/2012, όπως ισχύει
 σχετικά με τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23η   του μηνός  
Οκτωβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 
21874/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η 
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων 
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. 
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και 
στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  
δεκαπέντε  (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Θυμής Φίλιππος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παντελέου 
Κων/νος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Πέρρας Σωτήριος, 9.Πρωτοπαππά 
Μαρία, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Σακελλαρίου 
Αναστάσιος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Κοφινάς Ηλίας,  15.Πέτρου 
Θεόδωρος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δ.Κ.  Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου 
Ελένη, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, 
καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Σπύρου Κων/νος, 
4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Λογοθέτης Κων/νος, 
10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Θεοδώρου Αγγελική, 12.Ασημακόπουλος Χρήστος, 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.



Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Θυμής Μιχαήλ και Γεωργίου Αθανάσιος,.

Συζητουμένου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη 
των δημοτικών συμβούλων η από 11-10-2017 εισήγηση του Γραφείου 
Περιβάλλοντος  στην οποία αναφέρονται τα εξής :

΄΄Σχετικά με το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της αντιμετώπισης του 
προβλήματος των αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν εντός της πόλης του 
Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής και έχοντας υπ΄όψιν τον κίνδυνο που 
διατρέχει η Δημόσια υγεία από τη μετάδοση ζωοανθρωπονόσων, θα θέλαμε 
να σας καταθέσουμε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας σχετικά με τα 
προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά από την υλοποίηση 
συγκεκριμένων διατάξεων του  Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012) «Για τα 
δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων 
από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και 
ισχύουν  και αφορούν στις υποχρεώσεις των Δήμων αναφορικά με τη 
περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων,  την ανάγκη 
τροποποίησης-βελτίωσης αυτού και τον ουσιαστικότερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο επίλυσης των εν λόγω προβλημάτων, καθόσον 
επίκειται, εως τέλους τρέχοντος έτους, τροποποίηση του ανωτέρω 
Νομοθετικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα :
Α) Στο άρθρ. 5 «Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς» του 

Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3   του 
άρθρου 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014),  αναφέρεται στην παρ. 1 
περ. ε) «να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να 
αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου του τόπου κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το 
παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο Κτηνίατρο 
αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου 
θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον 
ζώου».

Σε ποιόν θα παραδίδεται το ζώο; Και πώς είναι δυνατόν έτσι 
αγόγγυστα και χωρίς καμία επίπτωση ο κάθε πολίτης να «απαλλάσσεται» 
από την ευθύνη και την φροντίδα του ζώου; Ο κάθε ιδιοκτήτης είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για την φροντίδα του ζώου του. Εάν δεν επιθυμεί να το φροντίζει 
πρέπει με δικές του ενέργειες να το δώσει προς υϊοθεσία, αλλιώς το 
πρόβλημα μεταφέρεται στον Δήμο, χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα 
επίλυσής του.

Αιτούμαστε να καταργηθεί η πρόβλεψη παράδοσης του ζώου στον 
Δήμο και η περ ε) της παρ. 1 του άρθρου 5, να αντικατασταθεί ως εξής : «ε) 
να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να 
αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, να φροντίσει με δικές του ενέργειες να το 
δώσει προς υϊοθεσία, να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του 
τόπου κατοικίας του την αλλαγή των στοιχείων του  κατόχου, να το παραδίδει 
σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο Κτηνίατρο αντίγραφο της 
μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση 
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς,»



Β) Στο άρθρ. 5 παρ. 1 περ. ζ) «να μεριμνά για την στείρωσή τους, εφόσον 
δεν επιθυμεί την διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα 
διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες»
Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η ανωτέρω προϋπόθεση, αφού όταν ο 
ιδιοκτήτης αποφασίσει ότι δεν θέλει ή δεν μπορεί να διατηρήσει τα 
νεογέννητα ζώα, τα οποία σε κάθε γέννα είναι 7,8,10, τα  κουτάβια έχουν 
ήδη γεννηθεί. Αποτέλεσμα αυτού είναι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ να βρίσκουμε 
κουτάβια ΠΑΝΤΟΥ (μέσα σε κάδους, δίπλα από κάδους, σε πάρκα, 
πλατείες, κλπ), από ασυνείδητους «φιλόζωους» οι οποίοι δεν στειρώνουν τα 
ζώα τους, αφού δεν υποχρεούνται σαφώς από τον Νόμο 4039/2012, 
παράλληλα δεν θέλουν τα κουτάβια και έτσι τα παρατάνε ΠΑΝΤΟΥ, τις 
περισσότερες φορές χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. 
Αιτούμαστε την αντικατάσταση της περ. ζ) του άρθρου 5 ως εξής : 
ζ)«να μεριμνά για την στείρωσή τους.»
Γ) Στο άρθρο 9 παρ. 2  εδάφιο 3 του Ν. 4039/2012 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 6 του άρθρου 46 Ν. 4235/2014, αναφέρεται ότι: «… Τα 
καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής 
παραμονής και περίθαλψης…»
     Στο άρθρο 9 παρ. 9 εδάφιο 2 αναφέρεται ότι : « Ζώα συντροφιάς που δεν 
έχουν υϊοθετηρθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνιάτρου κρίνονται ότι 
είναι υγιή επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυνελλέγησαν…»

Πολλά αδέσποτα ζώα δημιουργούν «αγέλες» στις γειτονιές και 
εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, αφού δρουν ως μια ομάδα, 
προκαλώντας ακόμα και με την εμφάνισή τους φόβο και ανησυχία στους 
πολίτες.

Αδέσποτα ζώα τα οποία διαβιούν και σιτίζονται από ιδιώτες σε 
κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πεζοδρόμια, κλπ)  καταλήγουν να φυλάνε 
τον χώρο διαβίωσής τους, με αποτέλεσμα να επιτίθενται σε πεζούς 
(ηλικιωμένους, παιδιά, κλπ) και όποιον διέρχεται από τον «χώρο» τους, αφού 
τους θεωρούν «εισβολείς», συμπεριφορά που είναι καθ΄όλα φυσιολογική για 
το ζώο, αλλά άκρως επικίνδυνη για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα 
των διερχομένων. Πλείστα τα περιστατικά να προσέρχονται στην Υπηρεσία 
μας πολίτες, κυρίως ηλικιωμένοι και γυναίκες, για να αναφέρουν-καταγγείλουν 
ότι δέχτηκαν επίθεση από αδέσποτο ζώο, χωρίς να το πειράξουν, καθώς 
περπατούσαν στο πεζοδρόμιο και να ζητούν από τον Δήμο «να κάνει κάτι», 
με άλλα λόγια ζητούν από τον Δήμο να μαζέψει τα αδέσποτα ζώα από τον 
δρόμο και να μην τα επιστρέψει.

Σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι από την στιγμή που επιτρέπεται 
η επανατοποθέτηση του ζώου στο φυσικό περιβάλλον, δεν είναι δυνατή η 
συνεχής και αποτελεσματική επίβλεψή του, αφού αυτό κινείται ελεύθερα σε 
ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι πρακτικά 
δυνατόν ο Δήμος να επιβλέπει την συμπεριφορά του.

Με ποιά λογική άλλωστε, ο ισχύων Νόμος ορίζει, ορθώς, ένα 
δεσποζόμενο ζώο κατά τον περίπατο, να είναι   δεμένο με λουρί, προς 
αποφυγή επιθέσεων και πρόκλησης ζημιών, ενώ τα αδέσποτα ζώα να 
κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς να είναι πρακτικά δυνατή η επιτήρησή τους, 
αποτελώντας κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών;

Αιτούμαστε την αντικατάσταση του άρθρου 9 παρ. 2  εδάφιο 3 του Ν. 
4039/2012 ως εξής : «… Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς 



αποτελούν χώρους  παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία 
τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 
604/1977 και του π.δ. 463/1978.»
Αιτούμαστε την αντικατάσταση του 9 παρ. 9 εδάφιο 2 ως εξής::« Ζώα 
συντροφιάς που δεν έχουν υϊοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του 
κτηνιάτρου ή/και Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κρίνονται ότι 
είναι υγιή και φιλικά ως προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα 
επανεντάσσονται  στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου που περισυνελλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί οτι έχουν 
σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και οτι έχουν υποβληθεί σε 
αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση, άλλως φιλοξενούνται εντός  
Καταφυγίου.»

Η ελεύθερη διαβίωση και παραμονή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
στο φυσικό περιβάλλον, δημιουργεί επιπλέον καθημερινά φαινόμενα, τα 
αδέσποτα αυτά ζώα να τραυματίζονται από αυτοκίνητα και μηχανάκια, να 
κακοποιούνται ή να δηλητηριάζονται από μη φιλόζωους ανθρώπους και ο 
Δήμος να είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα περίθαλψης των 
τραυματισμένων ζώων, κόστος το οποίο στις περιπτώσεις ορθοπεδικών 
εγχειρήσεων, λόγω καταγμάτων, να ανέρχεται στο ποσό ακόμη και των 
#1.000,00# €, ανά περιστατικό, κόστος το οποίο ο Δήμος ΑΔΥΝΑΤΕΙ να 
αναλάβει, λόγω και της σημερινής οικονομικής συγκυρίας.

 Επίσης κατανοείτε ότι όπως ένα φυσικό σύστημα έχει μια 
χωρητικότητα, αναφορικά με το πόσα μέλη μπορεί να συντηρήσει με τους 
πόρους του, έτσι και οι πόλεις έχουν όρια στους διαθέσιμους πόρους (χώρο, 
τροφή) για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 

Συνεπώς ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των αδέσποτων ζώων 
μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει αυτή την φυσική χωρητικότητα, με 
αποτέλεσμα αδέσποτα ζώα να μη βρίσκουν τροφή, αφού και πρακτικά 
καταλαβαίνετε οτι ο Δήμος δεν είναι δυνατόν να σιτίσει όλα τα αδέσποτα ζώα 
της περιοχής του,  πεζοί να δέχονται επιθέσεις σκύλων, να δαγκώνονται από 
αυτούς, να προκαλούνται τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, μηχανάκια και 
ποδήλατα, άνθρωποι να τραυματίζονται από πτώσεις, αλλά και τα ζώα να 
τραυματίζονται, να κακοποιούνται και να δηλητηριάζονται από μη φιλόζωους, 
ενώ ταυτόχρονα η ελεύθερη κυκλοφορία και διαβίωση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς (σκυλιών) σε κοινόχρηστους χώρους, παραλίες και πάρκα 
αποτελεί έναν επιπλέον κίνδυνο για την δημόσια υγεία, λόγω τυχόν 
μετάδοσης ζωοανθροπονόσων  από κουνούπια.

Μετά τα ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την υποβολή αιτήματος στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας, τροποποίησης των διατάξεων του  Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 
Α΄15/2012) όπως έχει τροποποιηθεί   με τον Ν. 4035/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/2014) 
και ισχύει, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρουμε’’.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω μετά από 
λεπτομερή συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μέσω της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας, για τροποποίηση 
των διατάξεων του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012)  σχετικά με τα 



δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων 
από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, όπως 
έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4035/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), ως κατωτέρω

- την κατάργηση της πρόβλεψης παράδοσης του ζώου στον Δήμο και 
την αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 ως εξής :
‘’να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να 
αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, να φροντίσει με δικές του ενέργειες να το 
δώσει προς υιοθεσία, να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου του 
τόπου κατοικίας του την αλλαγή των στοιχείων του κατόχου, να το παραδίδει 
σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της 
μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση 
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς’’.

- την αντικατάσταση της παρ. 1 περ. ζ΄ του άρθρου 5 ως εξής :
‘’να μεριμνά για τη στείρωσή τους’’

- την αντικατάσταση της παρ. 2 εδ. 3 του άρθρου 9 ως εξής :
‘’Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους παραμονής 
και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του Π.Δ. 463/1978’’.
- την αντικατάσταση της παρ. 9 εδ. 2 του άρθρου 9 ως εξής :
‘’Ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του 
κτηνιάτρου ή και απόφαση της Επιτροπής παρακολούθησης κρίνονται ότι 
είναι υγιή και φιλικά ως προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα επανεντάσσονται 
στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που 
περισυνελλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και 
καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, 
εμβολιασμό και στείρωση, άλλως φιλοξενούνται εντός καταφυγίου’’.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 227/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 26 Οκτωβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος


