


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ 
 

Η Ελληνική Αστυνομία με ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων επιδιώκει να ενημερώνει 
και να καθοδηγεί τα στελέχη της, τα οποία διαρκώς βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή ως προς τον σύννομο και αποτελεσματικό χειρισμό κάθε 
περιστατικού. Η ορθή και επαγγελματική στάση του προσωπικού του 
Σώματος απέναντι στον πολίτη επί κάθε ζητήματος που απασχολεί την 
καθημερινότητα είναι αναγκαίο να συνιστά διαρκή στόχευσή μας για τη 
διασφάλιση της συνέπειας της εικόνας που διαχέουμε προς το κοινωνικό 
σύνολο. 

Προς την κατεύθυνση αυτή ως προτεραιότητα τίθεται η ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Η ανθρώπινη ευαισθησία και το 
υψηλό αίσθημα ευθύνης συνιστούν χαρακτηριστικά, τα οποία χρειάζεται να 
διέπουν τις ενέργειές μας κατά την αντιμετώπιση συμπεριφορών 
κακοποίησης, βασανισμού και γενικά βάναυσης συμπεριφοράς σε βάρος των 
ζώων, συνεισφέροντας αποτελεσματικά και αποφασιστικά. 

Συμμετέχοντας σε ένα κοινό δίκτυο συνεργασίας φορέων και αρχών, ως 
εφαρμοστής της νομοθεσίας και θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των ζώων, 
η Ελληνική Αστυνομία χρειάζεται και είναι αναγκαίο να μεριμνά για την καλή 
μεταχείριση, την ευζωΐα και την προστασία από την κακομεταχείρισή τους. Η 
έκδοση της παρούσας Εγκυκλίου Διαταγής, ως συνολικό εγχειρίδιο ενεργειών 
με ένα προκαθορισμένο πλαίσιο οδηγιών και συγκεκριμένης νομοθεσίας, 
αποσκοπεί στο να υποβοηθηθεί σημαντικά το προσωπικό κατά την επιτέλεση 
του έργου του. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία αφενός η μελέτη και η 
εφαρμογή των οδηγιών του εγχειριδίου από το σύνολο του προσωπικού των 
αρμοδίων Υπηρεσιών, αφετέρου η καθοδήγησή του ιεραρχικά, με σκοπό την 
ύπαρξη κοινών κατευθύνσεων συνδεδεμένων άμεσα με τους στρατηγικούς και 
επιχειρησιακούς στόχους του Σώματος. 

Η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιακών ενεργειών, με γνώμονα την 
εμπεριστατωμένη και ολιστική ενημέρωση του προσωπικού, παρέχει 
προστιθέμενη  αξία και επαγγελματικό κύρος στο Σώμα, καθορίζοντας ένα 
ενιαίο πλαίσιο ενεργειών, που αφορά στην προστασία των δεσποζόμενων και 
αδέσποτων ζώων. Ηθική μας υποχρέωση συνιστά η φροντίδα και η 
κατοχύρωση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσής τους. 

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 
    Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 

    ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ 
  Αντιστράτηγος 
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ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες της 
          Ελληνικής Αστυνομίας 

 
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Διαταγή για τη νομοθεσία περί προστασίας των ζώων. Λοιπές 

διατάξεις και ισχύοντα νομοθετήματα». 
 

1. Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει ως προτεραιότητα την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας για την προστασία των ζώων προσβλέποντας στην ευαισθητοποίηση και 

εξειδίκευση του αστυνομικού προσωπικού, το οποίο επιλαμβάνεται σε σχετικές καταγγελίες 

και υποθέσεις. 

Μέχρι σήμερα διαπιστώνεται υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανθρώπινης ευαισθησίας, 

που επιβεβαιώνονται από την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού και των Υπηρεσιών μας 

στην επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου, διαμορφώνοντας ουσιαστικό αντίβαρο 

απέναντι σε απάνθρωπες συμπεριφορές κακοποίησης, βασανισμού και γενικά βάναυσης 

συμπεριφοράς σε βάρος των ζώων. 

2. Με την παρούσα Εγκύκλιο Διαταγή επιδιώκεται η συστηματοποίηση της επιχειρησιακής 

ανταπόκρισης των Υπηρεσιών του Σώματος, αποτυπώνοντας όλες τις διαστάσεις 

εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί η Ελληνική 

Αστυνομία και αποτελώντας συγχρόνως ένα χρηστικό οδηγό για την ορθή διαχείριση και 

αντιμετώπιση - εξιχνίαση των σχετικών υποθέσεων. 

Συγκεκριμένα στα παρακάτω υποκεφάλαια της παρούσας αποτυπώνεται η ακολουθητέα, 

ανά θεματική ενότητα διαδικασία νομικής προσέγγισης – υπαγωγής και συνακόλουθα 

πρακτικής αντιμετώπισης περιστατικών που αφορούν στη νομοθεσία περί προστασίας των 

ζώων: 

I) ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ  

Σε διάφορα σημεία της Επικράτειας, σε καθημερινή σχεδόν βάση, ανευρίσκονται 

νεκρά ζώα (ιδίως σκύλοι και γάτες). Άλλοτε φέρουν βαρύτατους τραυματισμούς, άλλοτε 
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εντοπίζονται απαγχονισμένα ή πυροβολημένα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που 

παρουσιάζουν εικόνα που παραπέμπει σε δηλητηριασμό από φόλες. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, που προκύπτουν υπόνοιες διάπραξης αξιόποινων 
πράξεων σε βάρος τους, οι αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες, οφείλουν να σχηματίσουν 

δικογραφία, για παράβαση του άρθρου 16 του Ν.4039/2012, ως ισχύει. 

Για την ορθή διαχείριση των υποθέσεων αυτών, απαιτείται η πραγματοποίηση του 

ακόλουθου ουσιώδους διαχωρισμού και συγκεκριμένα: 

α) Εάν πρόκειται για δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς, ο ιδιοκτήτης καλείται 

νομότυπα να μεριμνήσει για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (νεκροψία - νεκροτομή, 

τοξικολογικές/ιστολογικές εξετάσεις), επί του πτώματος του θανόντος ζώου από αρμόδια 

κτηνιατρική Αρχή, είτε δημόσια, είτε ιδιωτική, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία 

προκειμένου προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου αυτού, προσκομίζοντας εν συνεχεία τα 

σχετικά πορίσματα – εκθέσεις στην επιληφθείσα Αστυνομική Υπηρεσία, έτσι ώστε αυτά, να 

ενσωματωθούν στη σχηματισθείσα δικογραφία. 

β) Εάν το θανόν ζώο είναι αδέσποτο, η Αστυνομική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα 
τον οικείο Δήμο για την περισυλλογή του και την εκδήλωση των ενδεδειγμένων ενεργειών, 

αναφορικά με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τον προσδιορισμό της αιτίας 

θανάτου, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 9 του N. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την 

περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, ο αριθμός των εξιχνιασθεισών υποθέσεων σε 

περιπτώσεις σχηματισμού δικογραφιών κατ’ αγνώστων δραστών, για θανάτωση - 

δηλητηριασμό ζώων (φόλες), είναι περιορισμένος, καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα 

επίτασης των προσπαθειών του αστυνομικού προσωπικού, τόσο ως προς την αναζήτηση 

μαρτύρων και τη λήψη ανάλογου αριθμού μαρτυρικών καταθέσεων, όσο και ως προς την 

επισταμένη αναζήτηση και σύλληψη των υπαιτίων.   

II) ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ως γνωστόν, ο αριθμός των καταγγελιών, περί κακοποίησης οικόσιτων ιπποειδών 

εργασίας (ίππων, όνων και ημιόνων ελαφριάς έλξης και φόρτου για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των μικροκαλλιεργητών και των μικρομεταφορών), αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι 

διατάξεις περί κακοποίησης ζώων (παθητική ή ενεργητική) του άρθρου 16 του Ν. 
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4039/2012, ως ισχύει, με παράλληλη βεβαίωση διοικητικού προστίμου του Πίνακα 

διοικητικών παραβάσεων του άρθρου 21, του ιδίου Νόμου.  

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, ο Ν. 1197/1981 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 240) περιλαμβάνει τις 

γενικές διατάξεις που αφορούν την προστασία των ζώων εργασίας. Περαιτέρω, στην  υπ’ 

αριθ. 1837/108300 από 02/08/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (επισυνάπτεται), παρατίθενται συστάσεις για την καλή διαβίωση των ιπποειδών 

εργασίας. 

III) ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΑΠΟ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Ισχύουσα Νομοθεσία:  

 Αστυνομική Διάταξη 3/1996 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 15). 

 Άρθρο 417 Ποινικού Κώδικα. 

 Άρθρο 8 και υπ’ αριθ. 27 παράβαση του Πίνακα διοικητικών κυρώσεων και 

προστίμων του άρθρου 21 του Ν.4039/2012, ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  Το εν λόγω ζήτημα, αποτελεί ίσως το πιο συνηθισμένο περιεχόμενο καταγγελιών, 

γεγονός το οποίο, ασφαλώς δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό κατά το χειρισμό τους. 

Απεναντίας, πρέπει να παρατηρηθεί ότι, ορισμένες φορές εμφανίζονται παράμετροι που 

δυσχεραίνουν την επίλυση του περιστατικού (π.χ. ο ιδιοκτήτης απουσιάζει από την οικία 

ενώ ο σκύλος διαταράσσει ή δεν αναγράφονται στοιχεία στο κουδούνι και καθυστερεί ο 

εντοπισμός του), ενώ ταυτόχρονα οι περίοικοι που βιώνουν την κατάσταση, προβαίνουν σε 

διαρκείς καταγγελίες και διαμαρτυρίες στην οικεία αστυνομική Υπηρεσία, τόσο για την 

ψυχική ταλαιπωρία που υφίστανται, όσο και λόγω της αγωνίας τους για την τύχη της υγείας 

του ζώου. 

Σαφώς, σε ένα περιστατικό διατάραξης, λόγω του έντονου και συνεχούς 

γαυγίσματος σκύλου, οι επιληφθέντες αστυνομικοί οφείλουν να διερευνούν την αιτία που 

προκαλεί την επαναλαμβανόμενη ανησυχία και δυσφορία στο ζώο, καθώς δεν αποκλείεται 

να διαπιστώσουν πως πιθανόν συνδέεται με παθητική κακοποίηση (π.χ. το ζώο είναι 

ισχνό - σκελετωμένο και γίνεται προφανές πως δεν σιτίζεται επαρκώς ή βρίσκεται 

εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες ή παρότι διαθέτει βιβλιάριο υγείας, έχει κάποιο τραύμα ή 

ασθένεια και η περίθαλψή του καθυστερεί).  

Για περιπτώσεις λοιπόν διατάραξης από δεσποζόμενο ζώο, ισχύουν τα ακόλουθα:  

  α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης: «οι 

κάτοχοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των 

περιοίκων». Πρέπει να σημειωθεί ότι, οι παραβάτες της εν λόγω διάταξης, πριν την κύρωση 

του νέου Ποινικού Κώδικα, με το Ν. 4619/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 95) «Κύρωση του Ποινικού 

Κώδικα», διώκονταν σε βαθμό πταίσματος. 

  - Περαιτέρω, με την κύρωση του νέου Ποινικού Κώδικα, με τον ως άνω Νόμο και 

συγκεκριμένα με το άρθρο πρώτο αυτού, καταργήθηκε το ως άνω άρθρο 417 περί 

διατάραξης της κοινής ησυχίας, ενώ σύμφωνα με το Άρθρο Δεύτερο, αυτού, ορίζεται ότι: 

«Ο παρών νόμος αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.».  Παράλληλα, σύμφωνα με το 

άρθρο 468 του Ν.4619/19, καταργήθηκαν τα αδικήματα που διώκονταν σε βαθμό 
πταίσματος και ως εκ τούτου δεν ήταν πλέον δυνατό να εφαρμοσθεί το κυρωτικό μέρος 

των προαναφερόμενων παραβάσεων. 

β) Σήμερα και μεταγενέστερα της ως άνω περιγραφόμενης κατάργησης, το θιγόμενο 

ζήτημα της διατάραξης προσεγγίζεται με επίκληση στις διατάξεις του Ν. 4637/2019 (Φ.Ε.Κ. 

Α’ – 180) «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς 

διατάξεις», με τον οποίο πραγματοποιήθηκε προσθήκη Ειδικής Διάταξης (Κεφάλαιο Τρίτο, 

άρθρο 10) που αναφέρεται στη διατάραξη ησυχίας και στο οποίο ορίζεται ότι: «Όλες οι 

παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 12 

του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου 

άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα 

ημερήσιες μονάδες.», ήτοι από 18/11/2019 διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος. 

γ) Επίσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, ειδικά για τα 

περιστατικά διατάραξης που συνδέονται με τη νομοθεσία περί προστασίας των ζώων, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 (Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες) του Ν. 

4039/2012, ως ισχύει, ορίζεται ότι: 

 «1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις 

πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση 

δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι αυτά: α) 

διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους, β) δεν παραμένουν 

μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος, γ) η παραμονή στα 
διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης κανόνων 
ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων κοινής 
ησυχίας και δ) έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν 

βιβλιάριο υγείας. …» 
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- Για τους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 27 

παράβαση του Πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του Ν. 

4039/2012, ως ισχύει, βεβαιώνεται  διοικητικό πρόστιμο. 

IV) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Ως προς τη βεβαίωση των διοικητικών κυρώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα του 

άρθρου 21 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014, 

υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:  

α) η διαπίστωση τους, μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, 

β) η βεβαίωση του προβλεπόμενου προστίμου του ως άνω Νόμου μπορεί να γίνει είτε 

άμεσα στον τόπο τέλεσης της παράβασης είτε, όταν τούτο δεν καθίσταται εφικτό για 

οποιοδήποτε λόγο, μεταγενέστερα, αμέσως μόλις εκλείψουν οι αντικειμενικοί λόγοι που 

εμπόδιζαν την επιτόπια βεβαίωση,  

γ) σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης προσώπου για κάποιο από τα 

εγκλήματα του Ν. 4039/2012, το οποίο συνιστά συγχρόνως και διοικητική παράβαση του 

ίδιου νόμου, υφίσταται υποχρέωση βεβαίωσης του σχετικού προστίμου από τις 

αστυνομικές αρχές, ώστε εν συνεχεία η αρμόδια κατά την παρ. 4 του άρθρου 21 του ως 

άνω Νόμου αρχή να επιβάλλει αυτό και 

δ) σε κάθε περίπτωση, αν η αρμόδια αστυνομική αρχή δεν προβεί για οποιονδήποτε 
λόγο σε βεβαίωση του προστίμου εντός τριμήνου από την ημερομηνία τέλεσης της 

διοικητικής παράβασης του Ν. 4039/2012 και σε περίπτωση διαρκούς παράβασης εντός 

τριμήνου από την άρση της τελευταίας, η Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας, καθίσταται κατά χρόνο αναρμόδια και δεν νομιμοποιείται πλέον να 

βεβαιώσει το πρόστιμο, εφ’ όσον δεν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, όπου 

εφαρμόζεται η προαναφερόμενη περίπτωση (γ). 

V) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ 

Κατά καιρούς εγείρονται ερωτήματα, τόσο από ιδιώτες, όσο και από Φιλοζωικά Σωματεία 

και Φορείς, αναφορικά με τη νομιμότητα ή μη χρήσης των κουτιών μεταφοράς σκύλων 

(κυνηγετικών και λοιπών) σε οχήματα, κατά τη μεταφορά των ζώων με αυτά. Σε ό,τι αφορά 

στο εν λόγω ζήτημα διευκρινίζεται ότι, αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 5  του αρθ. 
5 του Ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου καθορίζονται και οι 

προϋποθέσεις της. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη: «Τα μέσα μεταφοράς που 
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χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, 

φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου».  

 

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση φορτίου σε όχημα (μεταξύ αυτών 

συγκαταλέγεται και το κουτί μεταφοράς σκύλου), γνωρίζεται ότι αυτό θα πρέπει να 

τακτoπoιείται και να στoιβάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32  
του Ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τις σχετικές, δε, παραβάσεις που 

αφορούν φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές, περί αυτών διατάξεις, του Ν. 

3446/2006. 

VI) ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 1, περ. ε΄ του Ν. 4039/2012: «Αδέσποτο ζώο συντροφιάς 

είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια 

της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό 

την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους». 

Για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 του N. 
4039/2012, ως ισχύει, προβλέπεται ότι:  

«10. …Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων 

ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία 

παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς 

φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 

κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες 

σιτίζουν ζώα (κυρίως γάτες) έξωθεν ή ακόμα και σε προαύλιους χώρους της οικίας τους. 

Στις περιπτώσεις αυτές εφιστάται η προσοχή όπως, τυγχάνει εφαρμογής η 

προαναφερθείσα διάταξη, εφόσον πράγματι πρόκειται για αδέσποτο και όχι για 

δεσποζόμενο ζώο, γεγονός το οποίο δύναται να προκύπτει κατόπιν αξιολόγησης των 

εκάστοτε πραγματικών περιστατικών {(π.χ. το ζώο είναι καταχωρημένο στην ηλεκτρονική 

βάση καταγραφής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) με προσωρινό 

κάτοχο τον Δήμο (ήτοι αδέσποτο)}. 

Το ζήτημα, δε, διαχείρισης μεγάλου αριθμού αδέσποτων ζώων από ιδιώτη, 

αποσαφηνίζεται με την υπ’ αριθ. 130/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
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Κράτους (επισυνάπτεται) στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρεται: «…αναδεικνύεται ως 

υπαρκτή η περίπτωση της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού αδέσποτων ζώων (π.χ. 

σκύλων) από ιδιώτη, προκειμένου να τους παράσχει συνθήκες επιβίωσης. Η περίπτωση 

αυτή δεν μπορεί να ενταχθεί στις συνήθεις περιπτώσεις διατήρησης ζώων από ιδιώτη σε 

κατοικία του κυρίως (ή και εκτός αυτής) για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, αφού 

πρωταρχικός σκοπός της κατά το άνω ιστορικό συγκέντρωσης ζώων, όπως μαρτυρά ο 

μαζικός τρόπος περισυλλογής τους, είναι η διάσωσή τους και όχι η πρόθεση για τη συνεχή 

για ιδιωτικούς λόγους (συντροφιά, φύλαξη) διατήρησή τους. Πρόκειται συνεπώς, για 

άσκηση με εθελοντικό τινά τρόπο της αρμοδιότητας δημόσιας υπηρεσίας που έχει 

κατά το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012 ανατεθεί στους Δήμους. Με την έννοια αυτή εκείνος που 

συγκεντρώνει αδέσποτα ζώα, κατά ως άνω, έχει μεν τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ζώων 

συντροφιάς κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του ως είρηται  Νόμου, 

αλλά υπόκειται και σε κάθε περαιτέρω υποχρέωση που προβλέπεται για τους Δήμους κατά 

το άρθρο 9 του ιδίου νόμου, όπως ότι τα ζώα  οδηγούνται σε υπάρχοντα καταφύγια κ.λπ. 

και ενδεχομένως υποβάλλονται σε ευθανασία (παρ. 4), ότι υπάρχει η δυνατότητα για 

υιοθεσία τους και ότι γίνεται σήμανσή τους σε βάση δεδομένων (παρ. 7) κ.α. Οι ενέργειες 

αυτές επιβάλλουν από τη φύση τους τη στενή συνεργασία όσων ασχολούνται με την ως άνω 

δραστηριότητα με τους κατά τόπον Δήμους, ώστε η εφαρμογή των προεκτεθεισών 

ρυθμίσεων, που πρωταρχικώς έχουν ως αποδέκτες προς εφαρμογήν τους Δήμους, 

πραγματωθεί κατά τον πλέον εντελή τρόπο». 

VII) ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΚΥΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Ή ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΗΘΟΥ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, Ή ΖΩΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.3868/10 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 129), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4238/14 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 38), ορίζεται ότι: 

«7. α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας 

κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και 

παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση 

των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά 

την επίσκεψή του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ' όψιν των 

περιορισμών που τίθενται με την υπ' αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 απόφαση του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1384 Β/3.8.2007), η οποία συμπληρώνει και 

τροποποιεί την υπ' αριθμό Α1β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526 Β'/ 24.9.1983). 
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γ) Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισμού που 

αφορά την κατοχή ζώων. 

δ) Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος 

βοηθός ατόμων με αναπηρίες.  

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλου συναρμόδιου 

Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση 

των σκύλων βοηθείας.». 

 Επιπρόσθετα, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4039/2012, 

ως αντικαταστάθηκε με άρθρο 46 του Ν.4235/2014, προβλέπεται ότι:  

«Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα 

μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός 

τους.». 

Ανατρέχοντας στην υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./90421 από 15/10/2014 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας (επισυνάπτεται), οι εν θέματι κατηγορίες ζώων, αναγνωρίζονται ως 

ισότιμοι με τους πολίτες που εξυπηρετούν και ως εκ τούτου εμπίπτουν στις ευεργετικές 

διατάξεις για πρόσβαση και παραμονή σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου ή ιδιωτικού 

χαρακτήρα.  

Τέλος, στην ως άνω αναφερόμενη Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, γίνεται μνεία ότι 

είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται κάθε φορά (με έγγραφο ή κάρτα), τόσο ότι ο σκύλος 

βοηθείας είναι υπό εκπαίδευση ή εκπαιδευμένος, όσο και ότι ο χρήστης τυφλός ή ΑΜΕΑ 

διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου. 

VIII) ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 

Είναι αναγκαίο το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που στελεχώνει 

αστυνομικές Υπηρεσίες σε σημεία εισόδου – εξόδου της Χώρας μας (αερολιμένες, λιμένες 

και χερσαία σύνορα), να εμπεδώσει την ισχύουσα νομοθεσία, επιδεικνύοντας παράλληλα 

το δέον ενδιαφέρον για το ζήτημα του ελέγχου του παράνομου εμπορίου ζώων, καθώς και 

των εμπορικού ή μη χαρακτήρα μετακινήσεων αυτών. Επισημαίνεται ότι, η διαδρομή των 

δραστών μέχρι την έξοδο από την Χώρα, θα μπορούσε να περιλαμβάνει οποιοδήποτε 
σημείο, δικαιοδοσίας σας, πλην των θεσμοθετημένων σημείων εξόδου. 
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Κατανοώντας τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των εφαρμοζόμενων νομοθετημάτων και 

τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις των χειριστών θεμάτων μετακινήσεων και 

εμπορίου ζώων συντροφιάς (νόμιμου και μη), τόσο ως προς τις διαδικασίες και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα, όσο και ως προς τις, ζωτικής σημασίας, ευρύτερες 

γνώσεις επί των χαρακτηριστικών των ζώων, με την παρούσα Εγκύκλιο, θα παρατεθεί μια 

αρχική αναφορά στις βασικές διατάξεις, επισυνάπτοντας την ισχύουσα νομοθεσία και 

σχετικές Εγκυκλίους διαταγές του επισπεύδοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και 

Τροφίμων, αποσκοπώντας αφενός στη σταδιακή διεύρυνση των γνώσεων του αστυνομικού 

προσωπικού και αφετέρου στην  αναχαίτιση της αυξητικής τάσης των μορφών 
εγκληματικότητας που συνδέονται με τα θιγόμενα θέματα (παράνομο εμπόριο ζώων 
συντροφιάς). 

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

www.minagric.gr, έχει αναρτηθεί αναλυτικά η ισχύουσα νομοθεσία και ενδεικτικά 

παρατίθενται τα κάτωθι νομοθετήματα, τα οποία και επισυνάπτονται: 

α) Γενική αναφορά στις διατάξεις για το εμπόριο, τη μετακίνηση και μεταφορά των 

ζώων συντροφιάς, λαμβάνει χώρα στα άρθρα 6 και 10 του Ν.4039/12, ως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, καθώς και στο Ν. 4442/2016, όπως συμπληρώθηκε με το Κεφάλαιο ΙΖ΄ και 

ισχύει, σύμφωνα με το αρ. 3, του Ν. 4711/27.07.2020 (ΦΕΚ Α - 145). 

β) Οι εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των σκύλων και των γατών (και 

ορισμένων ακόμα ζώων)  ρυθμίζονται με την Οδηγία 92/65/ΕΟΚ  και τις διατάξεις του  

Π.Δ/τος 184/1996, όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 19/2015. 

- Σχετική τυγχάνει η υπ ’αριθ.1316/125933 από 31/05/2019 Εγκύκλιος Διαταγή της 

Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων  του επισπεύδοντος Υπουργείου. 

 γ) Οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, ρυθμίζονται με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013. 

- Βασικό, συνοπτικό και κατατοπιστικό εργαλείο για αυτή την κατηγορία, αποτελεί η υπ’ 

αριθ. 174/30192 από 20/03/2018 Εγκύκλιος Διαταγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, με θέμα εντατικοποίηση των ελέγχων ζώων συντροφιάς. 

-  Επιπρόσθετα, σημαντικά ερωτήματα απαντώνται και με την υπ’ αριθ. 569/90358 από 

26/06/2018 Εγκύκλιο Διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ομοίως του ως άνω 

Υπουργείου. 
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  Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των ως άνω διατάξεων προβλέπονται στο 

άρθρο 20 και στον Πίνακα του άρθρου  21 του Ν. 4039/2012, ως ισχύει, αντίστοιχα.   

- Παρ. 1 άρθ. 20 Ν. 4039/12: «Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά τους 

όρους του παρόντος νόμου, (άρθρο 6, παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1) τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 

έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.». 

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΩΝ (modus operandi) – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Από τις μέχρι σήμερα σχηματισθείσες δικογραφίες, τις εν εξελίξει υποθέσεις, τις 

καταγγελίες, αλλά και πληροφορίες που ανταλλάσσονται με συναρμόδιους Φορείς και 

Υπηρεσίες, προκύπτουν τα κάτωθι κομβικά σημεία: 

 Πραγματοποίηση παράνομης μετακίνησης ζώων από την Ελλάδα στο εξωτερικό, 

παρατηρείται ιδίως μέσω των αερολιμένων Αράξου, Καλαμάτας, Σαντορίνης, Σάμου, 
Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, του λιμένα της Ηγουμενίτσας και των 
χερσαίων συνόρων του Προμαχώνα.  

 Επιλέγονται ως ημερομηνίες πραγματοποίησης μετακινήσεων κυρίως τα 

Σαββατοκύριακα και οι επίσημες αργίες. 

 Επιχειρούνται παράνομες εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (ως πέντε -

5-), οι οποίες σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, παρουσιάζονται ως μη 
εμπορικού, χωρίς να τεκμηριώνονται αιτιολογημένα οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 576/2013. 

 Πραγματοποιούνται μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, ομοίως παρουσιαζόμενες ως μη 

εμπορικού χαρακτήρα, με υιοθεσία από νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό 

σωματείο εξωτερικού, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί μεταβολή στα στοιχεία ιδιοκτήτη στο 

βιβλιάριο υγείας των ζώων. 

Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθ. 9 του Ν. 4039/2012  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 

του άρθρ. 44 του Ν.4384/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 78) αποσαφηνίζεται ότι: 

 «8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από 

ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο,  που  δεν  είναι  
μόνιμος  κάτοικος  της  Ελλάδας  ή  δεν  έχει  την  έδρα  του  στην Ελλάδα,  η  υιοθεσία  

πραγματοποιείται  με  την  παράδοσή  τους  στον  ενδιαφερόμενο  νέο  ιδιοκτήτη   ή   σε   

νόμιμο   εκπρόσωπό   του   ή   πληρεξούσιό   του   και   η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται 

εγγράφως με βέβαιη χρονολογία, υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, 
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σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πλήρη 

στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία 

προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο.». 

Επιπλέον, σύμφωνα με το στοιχείο ε της παρ.1 του άρθρου 5  του Ν. 4039/12: «1. Ο 

ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: 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 της κατοικίας του την πρόθεση 

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.». 

Συνεπώς εφόσον ο ιδιοκτήτης θέλει να δώσει σε άλλο φυσικό πρόσωπο το ζώο του, 

θα πρέπει να γνωστοποιήσει αυτό στον οικείο Δήμο. 

 Πραγματοποιούνται εμπορικές μετακινήσεις προς άλλες χώρες χωρίς να πληρούνται 

οι απαιτήσεις των άρθρων 4 και 10 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και οι εκμεταλλεύσεις 

προέλευσης να  μην είναι καταχωρημένες από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, 

σύμφωνα με την παραπάνω Οδηγία.  

 Κατά τις προσωπικές – ιδιωτικές μετακινήσεις ιδιοκτήτη με τον κυνηγετικό σκύλο 

του, στο εξωτερικό (λόγοι αναψυχής), μέσω χερσαίων συνόρων, πραγματοποιείται 

παράνομη αφαίρεση του μικροτσίπ, σε χώρα του εξωτερικού, με ταυτόχρονη τοποθέτηση 

του σε έτερο σκύλο. Με αυτόν τον τρόπο, ο κυνηγετικός σκύλος παραμένει στο εξωτερικό, 

ενώ ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στη Χώρα μας, με διαφορετικό σκύλο, ο οποίος φέρει τη 

σήμανση και παρουσιάζεται ως εκείνος που ταξίδευσε αρχικά. Πρόκειται λοιπόν για 

παράνομο εμπόριο ζώων που μπορεί να αναχαιτηθεί σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες στα σημεία εισόδου – εξόδου, καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις των 

φυλών και των χαρακτηριστικών των σκύλων. 

 Λαμβάνει χώρα παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς (αδέσποτα και ιδιόκτητα), 

μέσω χερσαίων συνόρων, με τη χρήση οχημάτων τύπου VAN που συνήθως φέρουν ξένες 

πινακίδες κυκλοφορίας (π.χ. ιταλικές, γερμανικές), εντός των οποίων τοποθετούνται 

μεταλλικά κουτιά για ζώα, που συχνά μεταφέρονται σε αυτά ναρκωμένα.  

IX) ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΩΝ 

Υπενθυμίζεται πως, έχουν κατανεμηθεί σε αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες των 

Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Γενικών 




