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Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

Δήμου Αγίου Νικολάου 2022 

 

1.Νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
 

Με το νόμο 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/17-9-2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των 

ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» ορίστηκε νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 αυτού, οι Δήμοι 

έχουν την αρμοδιότητα σύνταξης και υποβολής προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων 

Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δήμων που θεσπίζονται με το 

νόμο 4830/2021 προς τον σκοπό της ευζωίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

αδέσποτων ζώων, καθώς και της πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, εντός των 

διοικητικών ορίων κάθε δήμου. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων των δήμων, σύμφωνα με 

το άρθρο 10, παράγραφο 1, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την 

περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την 

καταγραφή στο  ΕΜΖΣ («Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς»), (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση 

αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους.  

Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους 

κονδυλίων που απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 2(α). 

Επίσης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους συνεργασίας του 

δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Οι Δήμοι θα χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση του επιχειρησιακού 

προγράμματος από το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος», το οποίο 

θεσπίζεται με το άρθρο 11 του ν. 4830/2021. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 

7, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ετησίως, θα καθορίζεται το ύψος 

της χρηματοδότησης που θα λαμβάνει κάθε δήμος για την υλοποίηση δράσεων του ν. 

4830/2021, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των επιδόσεων κάθε δήμου ως προς την 

υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού του προγράμματος. Επισημαίνεται δε, ότι σε 

περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 4830/2021 είναι δυνατόν να 

επιβάλλεται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, παρακράτηση μέρους του ποσού των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. 

Σε εναρμόνιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προβαίνει στη 

σύνταξη του «Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγίου 

Νικολάου 2022», η διάρκεια του οποίου θα είναι 12 μήνες και η έναρξή του θα είναι εντός 

του έτους 2022. 
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2. Εμπειρία του Δήμου στη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά το 

χρονικό διάστημα 2013 έως 2020. 
 

Με το νόμο  4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 

τη προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησης με κερδοσκοπικό 

σκοπό»  και ιδίως με το άρθρο 9 αυτού, η πολιτεία είχε αναθέσει στους Δήμους την 

αρμοδιότητα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 

προσδιόριζε τον τρόπο διαχείρισης αυτών. Στα πλαίσια εφαρμογής αυτού, ο Δήμος Αγίου 

Νικολάου υλοποιεί δράσεις περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλους και 

γάτες) από το 2013 έως σήμερα, σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνίατρους, φιλοζωικά σωματεία 

και φιλόζωους πολίτες. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα αυτών, θα 

αναφερθούν παρακάτω, προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν 

στην κατάρτιση των μελλοντικών δράσεων του δήμου.  

Κατά τα έτη 2013 έως 2020, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διαχειρίστηκε συνολικά 330 

περιπτώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο ακριβής αριθμός αδέσποτων σκύλων και το 

φύλο αυτών (αρσενικο/θηλυκό) ανά έτος παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1).  

Έτος 
Αριθμός αδέσποτων 

σκύλων που 
περιθάλφτηκαν Θηλυκά Αρσενικά 

2013 10 7 3 

2014 38 28 10 

2015 20 14 6 

2016 38 29 9 

2017 44 30 14 

2018 51 32 19 

2019 73 33 40 

2020 56 38 18 

Σύνολο 330 211 119 

Ποσοστό 63,94% 36,06% 

Πίνακας 1. Περιστατικά αδέσποτων σκύλων που έχει διαχειριστεί ο Δήμος Αγίου 

Νικολάου κατά τα έτη 2013 έως 2020. 

Από τα παραπάνω εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ο μέσος αριθμός αδέσποτων 

σκύλων ανά έτος που καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος είναι 41 (330 σκύλοι/ 8 έτη) και το 

μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών είναι θηλυκά ζώα (περίπου 64%).  

Επίσης  ο μεγαλύτερος αριθμός αδέσποτων σκύλων (51% αυτών) εντοπίζεται στην 

περιοχή του Αγίου Νικολάου, η οποία περιλαμβάνει το αστικό κέντρο και τις περιαστικές 

περιοχές αυτής. Γι΄ αυτό και χωροθετήθηκαν με την αριθ. 424/2017 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τέσσερεις θέσεις παροχής τροφής σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς στη πόλη του 

Αγίου Νικολάου. Επίσης μεγάλος αριθμός αδέσποτων σκύλων εντοπίζονται στη Νεάπολη, 

στο Καλό Χωριό και στη Κριτσά (περιλαμβάνεται η περιοχή Βαθύ), οι οποίες είναι κοινότητες 

με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων.   
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Περιοχή 
περισυλλογής 

Αριθμός αδέσποτων 
σκύλων ανά περιοχή Ποσοστό 

Άγιος Νικόλαος 168 50,91% 

Νεάπολη 32 9,70% 

Καλό Χωριό 33 10,00% 

Κριτσά 33 10,00% 

Ελούντα 9 2,73% 

Βραχάσι 7 2,12% 

Λίμνες 17 5,15% 

Λοιπές Κοινότητες 31 9,00% 

  330 100,00% 

Πίνακας 2.  Αριθμός αδέσποτων σκύλων που έχουν περισυλλεχθεί ανά περιοχή του  

Δήμου Αγίου Νικολάου 

Οι αδέσποτοι σκύλοι που εντοπίστηκαν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου 

διαχειρίστηκαν ως ακολούθως. Το 64% περίπου αυτών επανεντάχθηκαν στο οικείο τους 

περιβάλλον κατόπιν της κτηνιατρικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σ’ αυτά. Το 31% 

υιοθετήθηκαν από φιλόζωους πολίτες. Το 2% των αδέσποτων σκύλων βρίσκεται υπό 

θεραπεία, δηλαδή πρόκειται για ζώα ασθενή που έχριζαν θεραπευτική αγωγή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα και φιλοξενήθηκαν στις οικίες φιλόζωων πολιτών, οι οποίοι δέχτηκαν να 

αναλάβουν τη φιλοξενία τους και τη χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής σ΄ αυτά. Το κόστος 

της φαρμακευτικής αγωγής ανέλαβε ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Πολλά εξ αυτών, 

υιοθετήθηκαν εν τέλει από τους προσωρινούς αναδόχους τους. Το 2% υπέστη ευθανασία 

λόγω της σοβαρής και μη αναστρέψιμης πορείας της υγείας τους (σοβαρός τραυματισμός, 

σοβαρή ανίατη ασθένεια) κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης από την αρμόδια επιτροπή 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμους. Τέλος για το 1% διαπιστώθηκε ο 

θάνατός τους μετά την επανένταξη τους. Ο αριθμός και το ποσοστό αδέσποτων σκύλων ανά 

τρόπο διαχείρισης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3). 

Τρόποι διαχείρισης 
Αριθμός αδέσποτων 

σκύλων 

Ποσοστό 
αδέσποτων 

σκύλων 

Υιοθεσία 102 30,91% 

Επανένταξη 210 63,64% 

Υπο θεραπεία 7 2,12% 

Ευθανασία 7 2,12% 

Θάνατος 4 1,21% 

Σύνολο 330 100,00% 

Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό αδέσποτων σκύλων ανά τρόπο διαχείρισης 

(υιοθεσία, επανένταξη, υπό θεραπεία, ευθανασία). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι το  «Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγίου Νικολάου 2022» θα πρέπει να 

καλύπτει το κόστος περίθαλψης τουλάχιστον 40 αδέσποτων σκύλων, στο οποίο θα 

περιλαμβάνεται η περισυλλογή, η σήμανση, ο έλεγχος για την ασθένεια της Leishmania,  ο 

εμβολιασμός η αποπαρασίτωση, η στείρωση και οι θεραπευτικές αγωγές που θα απαιτηθούν 

για την περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.   

Επίσης διαπιστώνεται ότι στο Δήμο Αγίου Νικολάου έχει καταγραφεί αξιέπαινο 

ενδιαφέρον για την υιοθεσία (η περιέλευση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς σε κατάσταση 
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δεσποζόμενου και την αναδοχή (προσωρινή φιλοξενία αδέσποτου ζώου), γεγονός που 

συμβάλει στην ευζωία των ζώων και στον περιορισμό του αριθμού των αδέσποτων. Ως εκ 

τούτου θα πρέπει στο παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα να υπάρχει πρόβλεψη για την 

υιοθεσία και την αναδοχή αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Όσον αφορά τη διαχείριση αδέσποτων γατών, από το έτος  2014 έως σήμερα, ο 

Δήμος Αγίου Νικολάου έχει επιτρέψει τη περισυλλογή και τη περίθαλψη αδέσποτων γατών 

στο Φιλοζωικό σωματείο VOCAL, το οποίο διαθέτει αδειοδοτημένο κτηνιατρείο και στο οποίο 

πραγματοποιούνται κτηνιατρικές πράξεις από εθελοντές κτηνίατρους. Οι αδέσποτες γάτες 

σημαίνονται, καταγράφονται, υποβάλλονται σε στείρωση, εμβολιασμό και αποπαρασίτωση 

και επανεντάσσονται στο οικείο τους περιβάλλον. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο 

αριθμός των αδέσποτων γατών που έχει περιθάλψει το Φιλοζωικό σωματείο κατά τα έτη 

2014 έως 2020.  

Έτος 
Αριθμός αδέσποτων 

γατών 

2014 580 

2015 538 

2016 421 

2017 366 

2018 379 

2019 226 

2020 364 

Σύνολο 2.874 

Πίνακας 4. Αριθμός αδέσποτων γατών που έχει περιθάλψει το φιλοζωικό σωματείο      

VOCAL. 

Παρατηρούμε από τα παραπάνω, ότι ο μέσος αριθμός αδέσποτων γατών που έχουν 

περιθαλπτεί ανά έτος είναι 410 γάτες (2.874 ζώα/7 έτη).  

Οι αδέσποτες γάτες ωστόσο που εντοπίζονται τραυματισμένες ή άρρωστες κατά τα 

χρονικά διαστήματα που δεν είναι παρόν εθελοντής κτηνίατρος στο κτηνιατρείο του 

Φιλοζωικού Σωματείου VOCAL,  οδηγούνται στο συνεργαζόμενο με το δήμο κτηνιατρείο, 

όπου και περιθάλπτονται.  

Οι δράσεις που προτείνονται για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, 

λαμβάνοντας υπόψη τη πρότερη εμπειρία στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 

τις υπάρχουσες συνεργασίες μας με φιλοζωικά σωματεία και τον προϋπολογισμό του Δήμου 

για το έτος 2022, είναι οι ακόλουθες. 
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3. Δράση για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς  
 

3.α. Περίθαλψη αδέσποτων σκύλων 
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αγίου Νικολάου περισυλλέγονται από άτομο που κατέχει κατάλληλη γνώση και εμπειρία  στη 

διαχείριση ζώων. Προς το σκοπό αυτό, καθώς ο Δήμος καθώς δεν διαθέτει προσωπικό με 

ειδικότητα στη περισυλλογή ζώων,  συμβάλλεται με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει  

πτυχίο Κτηνιατρικής ή  εκπαιδευτή σκύλων ή  άλλο στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται η 

γνώση στη διαχείριση ζώων. Ο ανάδοχος θα προβαίνει στη περισυλλογή αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς με ίδια μέσα (όχημα και προσωπικό), κατόπιν προφορικής ή έγγραφης εντολής 

του Δήμου.  

Οι αδέσποτοι σκύλοι που περισυλλέγονται,  θα οδηγούνται σε συνεργαζόμενο με το 

δήμο κτηνιατρείο. Προς το σκοπό αυτό, ο δήμος συμβάλλεται με φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που διαθέτει Άδεια Λειτουργίας Κτηνιατρείου ή Ιατρείου Ζώων εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στο κτηνιατρείο υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, εξέταση 

για την ανίχνευση τίτλου των ειδικών κατά της Leishmania spp. αντισωμάτων (όπως το 

Leishmania Rapid Test), στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, σήμανση και καταγραφή 

στο «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ) ως αδέσποτο.  Το ζώο αναρτάται στην 

Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς  προκειμένου να βρεθεί 

νέος ιδιοκτήτης αυτού. Έως ότου λειτουργήσει η παραπάνω πλατφόρμα, η ανάρτηση θα 

γίνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δήμος δεν διαθέτει καταφύγιο αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, το ζώο εφόσον κριθεί υγιές, επανεντάσσεται στο οικείο του περιβάλλον.  

Σε περίπτωση που το αδέσποτο ζώο είναι τραυματισμένο ή δηλητηριασμένο ή 

άρρωστο, υποβάλλεται σε κτηνιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας 

του και αντιμετωπίζεται θεραπευτικά από τον συνεργαζόμενο με το Δήμο κτηνίατρο. Όταν 

αυτό κριθεί υγιές επανεντάσσεται.. Εάν το ζώο χρίζει φροντίδας και χορήγησης 

φαρμακευτικής αγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει τη παραμονή του 

στο κτηνιατρείο, αναζητάτε φιλόζωος πολίτης που επιθυμεί να αναλάβει προσωρινά τη 

φροντίδα και τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής και ακολουθείται η διαδικασία της 

αναδοχής, όπως περιγράφεται παρακάτω (κεφάλαιο 5).  

 

3.β. Περίθαλψη αδέσποτων γατών 
Οι αδέσποτες γάτες που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου 

Νικολάου περισυλλέγονται από το Φιλοζωικό Σωματείο VOCAL, το οποίο διαθέτει εθελοντές 

με μεγάλη εμπειρία στη περισυλλογή γατών. Κατόπιν θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο που 

διαθέτει το Φιλοζωικό σωματείο, όπου θα υποβάλλονται σε σήμανση, καταγραφή ως 

αδέσποτα, στείρωση, εμβολιασμό και αποπαρασίτωση. Στην περίπτωση που το ζώο είναι  

τραυματισμένο ή ασθενή και το Φιλοζωικό σωματείο δεν διαθέτει εθελοντή κτηνίατρο, αυτό 

θα οδηγείται στο συνεργαζόμενο με το δήμο κτηνιατρείο, όπου θα υποβάλλεται σε 

θεραπευτική αγωγή και στις προβλεπόμενη περίθαλψη (στείρωση, εμβολιασμός, 

αποπαρασίτωση, σήμανση και επανένταξη). 
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Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία μας στη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 

το γεγονός ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια ο αριθμός των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς που θα προκύψουν και ότι ένα ποσοστό εξ΄ αυτών  θα είναι ασθενή ή 

τραυματισμένα ζώα και θα χρειαστεί η παροχή πρώτων βοηθειών, επιπλέον αιματολογικές 

και βιοχημικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπευτικές αγωγές και άλλες πιθανές  

κτηνιατρικές  πράξεις, εκτιμάται ότι το κόστος για την κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς του Δήμου Αγίου Νικολάου θα είναι 28.000 ευρώ (με ΦΠΑ) για χρονικό 

διάστημα ενός έτους με ημερομηνία έναρξης εντός του 2022. 

 

4.Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και περιθάλπτονται από τον 

συνεργαζόμενο με το Δήμο κτηνίατρο, αναρτώνται στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας 

Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, προκειμένου να βρεθεί νέος ιδιοκτήτης για το ζώο. Έως ότου 

λειτουργήσει η παραπάνω πλατφόρμα, η ανάρτηση θα γίνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αγίου Νικολάου. 

Η υιοθεσία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος 

φιλόζωος πολίτης ή το ενδιαφερόμενο Φιλοζωικό Σωματείο στο Δήμο Αγίου Νικολάου και 

υπογραφής σχετικής σύμβασης υιοθεσίας μεταξύ αυτού και  του νόμιμου εκπροσώπου του 

Δήμου Αγίου Νικολάου.  

Ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις/ δεσμεύσεις: 

1. Την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με την σίτιση, την περίθαλψη και τη 
στέγασή του. 

2. Την άμεση ενημέρωση του κτηνιάτρου για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν 
καταχωρηθεί στο ΕΜΣΖ και αφορούν είτε τον νέο ιδιοκτήτη  (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου 
εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς (εντός 10 εργάσιμων ημερών από την μεταβολή). 

3. Την άμεση αναφορά απώλειας του ζώου (εντός δυο εργάσιμων ημερών) και τη λήψη 
όλων των απαραίτητων μέτρων για την ανεύρεση του.  

4. Την άμεση αναφορά θανάτου του ζώου (εντός 10 εργάσιμων ημερών) 
5. Τη μη χρησιμοποίηση του ζώου για πώληση ή για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό. 
6. Την τήρηση των υποχρεώσεων του ως ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Οι παραπάνω δεσμεύσεις δύνανται να επικαιροποιούνται όταν πρόκειται για ζώο 

που είναι ασθενή ή παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά του, προκειμένου ο νέος 

ιδιοκτήτης να είναι ενήμερος και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευζωία του 

ζώου και τη δημόσια υγεία. 

 

5. Αναδοχή αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που χρίζουν φροντίδας και χορήγησης φαρμακευτικής 

αγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει τη παραμονή τους στο κτηνιατρείο, 

αναζητάτε φιλόζωος πολίτης που επιθυμεί να αναλάβει προσωρινά τη φιλοξενία του. 

Εφόσον βρεθεί φιλόζωος πολίτης, υπογράφεται σύμβαση αναδοχής μεταξύ αυτού και του 

νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη φροντίδα και 
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την επιμέλεια χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής που όρισε ο συνεργαζόμενος με το 

δήμο κτηνίατρος, τη διαμονή του ζώου σε υγιεινό και ασφαλές κατάλυμα και την τήρηση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 4830/2021. Εάν πρόκειται για ζώο θετικό στη 

Leishmania, αναλαμβάνει τη διαμονή του ζώου εντός κλειστού χώρου προκειμένου να 

περιοριστεί η μετάδοση της ασθένειας από σκνίπες.  Ο Δήμος αναλαμβάνει τα έξοδα της 

ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής και των ζωοτροφών του αδέσποτου ζώου για το χρονικό 

διάστημα που είναι απαραίτητο για την αποθεραπεία του, το οποίο και  ορίζεται από το 

συνεργαζόμενο με το δήμο κτηνίατρο και ορίζεται στη σύμβαση αναδοχής. 

Η ίδια διαδικασία αναδοχής ακολουθείται κα στην περίπτωση που ένα αδέσποτο ζώο 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά του (π.χ. επιθετικότητα, δημιουργία αγέλης, 

κίνηση πίσω από κινούμενα οχήματα). Εφόσον βρεθεί φιλόζωος πολίτης που επιθυμεί τη 

προσωρινή φιλοξενία του, υπογράφεται σύμβαση αναδοχής μεταξύ αυτού και του νόμιμου 

εκπροσώπου του Δήμου, με την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη φιλοξενία του ζώου εντός 

ιδιόκτητου και εποπτευόμενου από αυτού χώρου και την τήρηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το ν. 4830/2021. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα έξοδα της ιατρο-φαρμακευτικής 

αγωγής και των ζωοτροφών του αδέσποτου ζώου για ένα έτος, εκτός εάν αυτό υιοθετηθεί σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα. Υπογράφεται σύμβαση αναδοχής για 12 μήνες, η οποία 

δύναται να ανανεωθεί. 

Επίσης στην περίπτωση εγκατάλειψης κουταβιών (σκύλοι <5 μηνών) και φιλόζωος 

πολίτης ενδιαφερθεί να αναλάβει τη προσωρινή φιλοξενία τους, ο Δήμος αναλαμβάνει την 

ιατροφαρμακευτική φροντίδα τους και τις ζωοτροφές τους για διάστημα 6 μηνών, χρονικό 

διάστημα ικανό για την ενηλικίωσή τους.  Υπογράφεται σύμβαση αναδοχής για 6 μήνες. 

Η δωρεάν χορήγηση τροφής και φαρμάκων στους αναδόχους προβλέπεται στο 

άρθρο 4, παράγραφο 13 του ν. 4830/2021. 

 

6. Όροι συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις. 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4830/2021, ο δήμος δύναται, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 10 

(δηλαδή της περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης, σήμανσης και καταγραφής στο ΕΜΖΣ, 

στείρωσης, εύρεσης αναδόχου, υιοθεσίας) συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με 

φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν 

έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καταχωρημένες 

στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ. Οι βασικοί όροι 

συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου.  

Όροι συνεργασίας του δήμου Αγίου Νικολαόυ με φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές 

οργανώσεις: 

1. Το φιλοζωικό σωματείο ή η φιλοζωική οργάνωση να διαχειρίζεται τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως ορίζει ο ν. 4830/2021 (περισυλλογή, 

κτηνιατρική εξέταση, ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή ως αδέσποτου, 

εμβολιασμός, αποπαρασίτωση και επανένταξη ή υιοθεσία ή διαμονή σε 

αδειοδοτημένο καταφύγιο ή ενδιαίτημα). 

2. Το φιλοζωικό σωματείο ή η φιλοζωική οργάνωση να διαθέτει άδεια 

λειτουργίας κτηνιατρείου, όπου θα εκτελούνται οι κτηνιατρικές πράξεις ή να 
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διαθέτουν αδειοδοτημένο καταφύγιο ή ενδιαίτημα, όπου θα φιλοξενούνται 

τα αδέσποτα ζώα. Διαφορετικά να συνεργάζονται με  αδειοδοτημένο 

κτηνιατρείο ή με αδειοδοτημένο ενδιαίτημα και να αναλαμβάνουν το κόστος 

περίθαλψης και διαμονής των ζώων.  

3. Να υπάρχει πρότερη ενημέρωση του δήμου για τον αριθμό των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς που θα περισυλλέξει και περιθάλψει το φιλοζωικό 

σωματείο και τον τόπο περισυλλογής. Κατά τη διάρκεια της περισυλλογής 

και των λοιπών δράσεων τους, οι φιλόζωοι πολίτες θα φέρουν διακριτικά 

γνωρίσματα του φιλοζωικού σωματείου / φιλοζωικής οργάνωσης στην οποία 

ανήκουν. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας (κτηνιατρική 

εξέταση, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, στείρωση, σήμανση, καταγραφή) 

να ενημερώνεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου, υποβάλλοντας σχετικά 

αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. βιβλιάριο υγείας του ζώου,  αντίγραφο από το 

βιβλίο εισερχόμενων ζώων, πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης). 

5. Ο Δήμος αναλαμβάνει να χορηγεί δωρεάν εμβόλια στο συνεργαζόμενο 

φιλοζωικό σωματείο / φιλοζωική οργάνωση. Η ποσότητα αυτών εκτιμάται σε 

εξαμηνιαία βάση ανάλογα με τον αριθμό των αδέσποτων ζώων που 

περιέθαλψε το φιλοζωικό σωματείο / φιλοζωική οργάνωση το προηγούμενο 

εξάμηνο. 

6. Ο Δήμος αναλαμβάνει να παρέχει ζωοτροφή στο συνεργαζόμενο φιλοζωικό 

σωματείο / φιλοζωική οργάνωση αποκλειστικά  για την τροφοδοσία των 

δημοτικών ταϊστρών, εφόσον το ίδιο το σωματείο / οργάνωση επιθυμεί.  

Η δωρεάν χορήγηση τροφής και φαρμάκων στα φιλοζωικά σωματεία και στις 

φιλοζωικές οργανώσεις προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφο 13 του ν. 

4830/2021. 

 

Το κόστος της προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς εκτιμάται 

ότι θα είναι 3.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2022 και 5.000 ευρώ (με 

ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2023 και θα καλύπτει τις ανάγκες για τη τροφοδοσία 

των δημοτικών ταϊστρών και τη χορήγηση ζωοτροφών στους πολίτες που φιλοξενούν 

προσωρινά αδέσποτα ζώα συντροφιάς (αναδόχους).  

Το κόστος της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ζώων εκτιμάται 

ότι θα είναι 4.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2022 και 6.000 ευρώ (με 

ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2023 και θα καλύπτει τις ανάγκες για τη θεραπεία 

αδέσποτων σκύλων που είναι θετικοί στη λεϊσμανίαση και το κόστος των εμβολίων για τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περιθάλπτει το συνεργαζόμενο με το Δήμο φιλοζωικό 

σωματείο/ φιλοζωική οργάνωση.  

 

7. Πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς     
Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφο 8 του ν. 4830/2021, σε κάθε δήμο 

συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του 
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επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης 

δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Στην Επιτροπή μετέχουν: 

(α) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών 

Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και δραστηριοποιούνται στον δήμο. 

(β) Ένας (1) κτηνίατρος που ορίζεται από τον οικείο δήμο και ο οποίος είναι, κατά 

προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

και, ελλείψει αυτού, άλλος ιδιώτης κτηνίατρος. 

(γ) Ένας (1) επαγγελματίας εκπαιδευτής, μέλος νομίμως αναγνωρισμένου 

επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευμένος 

υπάλληλος του οικείου δήμου. 

(δ) Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από τον οικείο δήμο, με τον αναπληρωτή του. 

 

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, στο δήμο μας δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματίες 

εκπαιδευτές σκύλων και στο υπηρετούν προσωπικό του δήμου δεν υπάρχει ειδικότητα 

συναφής με τη διαχείριση και αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, ώστε να μπορεί να εκπαιδευτεί 

δημοτικός υπάλληλος. Ως εκ τούτου θα υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στον ορισμό του τρίτου 

(γ) μέλους της επιτροπής. Επίσης εκτιμάται ότι θα υπάρχει καθυστέρηση στην εγγραφή των 

φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο δήμο μας στο  

ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων. Συνεπώς,  θα υπάρχει δυσκολία στον 

ορισμό των  δυο μελών των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων της πενταμελούς 

επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι πιθανόν να υπάρχει αδυναμία στη 

συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 10, παράγραφος 8 του ν. 4830/2021.  

Στη περίπτωση αυτή, θα συνεχίσει να λειτουργεί η επιτροπή σύμφωνα με τη σύνθεση που 

ορίζει το άρθρο 12 του ν. 4039/2012, έως ότου επιτευχθεί η σύνθεση σύμφωνα με το νόμο 

4830/2021, προκειμένου να μπορεί ο δήμος να συνεχίσει να περιθάλπει τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς που διαβιούν εντός των διοικητικών του ορίων. 

 

8. Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα για τα κονδύλια που προβλέπονται 

στο «Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγίου 

Νικολάου 2022» 
 

Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγίου Νικολάου:  

• 28.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με έναρξη υλοποίησης εντός του 2022 και διάρκειας  12 μηνών 

(ολοκλήρωση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023). 

 

Προμήθεια ζωοτροφών αδέσποτων ζώων συντροφιάς : 

• 3.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2022. 

• 5.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2023. 
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Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ζώων:  

• 4.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2022. 

• 6.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2023. 

 

Το παρόν «Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγίου Νικολάου 

2022» θα υποβληθεί προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Δ/νση Περιβάλλοντος 

Δήμος Αγίου Νικολάου 

 

Δεκέμβριος 2021 

          


