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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Μια από τις σημαντικότερες ελλείψεις του Δήμου Πατρέων είναι η έλλειψη 
διαχείρισης και πολιτικής στην αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων. Βρισκόμαστε 
έπειτα από επτά χρόνια αυτής της δημοτικής αρχής στο σημείο να συζητάμε για 
δημοτικό κτηνιατρείο και δημοτικό καταφύγιο. 
Η έλλειψη αυτή είναι εντονότερη έπειτα και από το κλείσιμο της υποτυπώδους 
δομής σε χώρους που είχε παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο και λειτουργούσαν χωρίς 
τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. 
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες διαμαρτυρίας πολιτών σχετικά με τα αδέσποτα 
ζώα αλλά και τις αδυναμίες περίθαλψης τους, οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδα και 
οικονομική «αιμορραγία». Ο Δήμος έχει μεν προχωρήσει στη σύμβαση κτηνιάτρου 
αλλά με πεπερασμένες προσφερόμενες υπηρεσίες πού δεν επαρκούν και  δεν 
δύνανται να λύσουν το μείζον πρόβλημα της πόλης. Θεωρούμε πρακτικά 
ανεφάρμοστη και οικονομικά επιζήμια την επιλογή πού έγινε από τη δημοτική 
αρχή,  εκμίσθωσης ακινήτου στο Δρέπανο ΜΟΝΟ ΕΝΟΣ Δημοτικού κτηνιατρείου 
έναντι 21.000€ (μόνο για την εκμίσθωση) καθιστώντας απαγορευτική την άμεση 
πρόσβαση σε πολλές περιοχές του Δήμου. Για το Δήμο μας ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ και 
προς όφελος των ζώων και των δημοτών της περιοχής του να ενταχθεί στην 
σχετική χρηματοδότηση ύψους 372.000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των δήμων». ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός 
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.» Θεωρούμε άδικο 
ενώ το κράτος επιδοτεί με 372.000€ ευρώ Δημοτικό κτηνιατρείο και Στέγη αστέγων 
ζώων εμείς να πληρώνουμε από πάνω 21.000€ ΜΟΝΟ για δημοτικό κτηνιατρείο για 
τα επόμενα δώδεκα έτη. Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα εκπνέει την 
31/12/21. 
Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπό σύσταση δομής θα μπορούσε να 
καλύψει στειρώσεις, εμβολιασμούς, φροντίδα ζώων, κτηνίατρο όλο το 24ώρο, 
σημάνσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, σεμινάρια από πιστοποιημένους εκπαιδευτές 
ζώων, επιμορφωτικές ημερίδες, υιοθεσίες ζώων, την ανάπτυξη του εθελοντικού 
κινήματος κ.ά. Προβλέπεται δε ότι θα έπρεπε να έχει ήδη δημιουργηθεί 
ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής των αδέσποτων ζώων και οι δημότες να δύναται 
να υιοθετήσουν ζώα, κάτι που θα μπορούσε να γίνεται και με την επίβλεψη του 
προσωπικού της δομής. Έτσι θα δημιουργηθούν «κίνητρα υιοθεσίας αδέσποτων 
ζώων» (αναλύονται παρακάτω), τα οποία θα συμπεριλάμβανε ο Δήμος Πατρέων 
στο πλαίσιο λειτουργίας μίας ολοκληρωμένης δομής. 
Στόχος για την εύρυθμη λειτουργία της δομής είναι να αναπτυχθεί αγαστή 
συνεργασία με τους εκπροσώπους των φιλοζωικών συλλογικοτήτων της πόλης πού 
θα συνεργάζονταν σε ένα πλατύ εθελοντικό κίνημα. 
Σαφώς η λειτουργία του Δημοτικού κτηνιατρείου και καταφυγίου ζώων είναι άμεσα 
συνυφασμένη από τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, αλλά μέχρι τώρα το 
παραπάνω χρηματοδοτικό εργαλείο από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν το έχουμε 
αξιοποιήσει όταν άλλοι Δήμοι με διαδημοτικές συνεργασίες πέτυχαν 
χρηματοδοτήσεις  ύψους 1.500.000€ για δημοτικό κτηνιατρείο και καταφύγιο ζώων 
θέλοντας να καλύψουν όλες τις ανάγκες των ωφελούμενων περιοχών. 



Η δημοτική αρχή της Πάτρας έχει την πολιτική βούληση και θέληση να 
εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα της πόλης με παράλληλο 
όφελος των δημοτών που θα απολαμβάνουν υπηρεσίες για τα ζώα τους; 
Η πρόταση μας σε αυτή την κατεύθυνση είναι να προχωρήσει η δημοτική αρχή σε 
διερεύνηση προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία με τους δήμους Ερυμάνθου και 
Δυτικής Αχαΐας ώστε η περιοχή να χρηματοδοτηθεί με το ποσόν του 1.500.000€ και 
να αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις. 
Η παράταξή μας Ώρα Πατρών μετά από ένα μακρό διάστημα δημιουργικού 
διαλόγου στο αντίστοιχο τμήμα της και επανειλημμένες συναντήσεις με φιλοζωικές 
οργανώσεις επικαιροποίησε μελέτες σκοπιμότητας  για δημοτικά κτηνιατρεία και 
καταφύγια. Επανυποβάλλουμε και καταθέτουμε σχέδια φιλοζωικών συλλόγων για 
να κάνουμε το πρώτο βήμα και επιτέλους ο Δήμος Πατρέων να υποβάλει πρόταση 
και να λάβει την απαιτούμενη και προσφερόμενη χρηματοδότηση για τη 
δημιουργία της δομής. 
 

Α. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  

1.Ορίζεται αρμόδιος άμισθος αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι του 

νόμου για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί. Θεωρούμε απαραίτητο να 

τοποθετηθεί πολίτης ο οποίος θα έχει ενεργό εμπλοκή στα φιλοζωικά κινήματα και 

θα έχει όρεξη να συνεισφέρει άμεσα και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη σχέσεων 

με τους φιλοζωικούς συλλόγους.   

2.Το Δημοτικό Κτηνιατρείο διοικείται από το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του 

εκάστοτε Δήμου (ονομάζεται Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης). Το 

γραφείο αυτό είναι υπεύθυνο για όλα όσα αφορούν το Δημοτικό Κτηνιατρείο και 

Καταφύγιο. Το γραφείο αυτό τηρεί τα αρχεία, πραγματοποιεί τις υιοθεσίες, 

συντάσσει τις συμβάσεις, δέχεται τις καταγγελίες των πολιτών, ενημερώνει για 

δράσεις κ.τ.λ.  

3.Το Δημοτικό Κτηνιατρείο αδειοδοτείται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση 

Κτηνιατρικής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

4.Οι τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες καθορίζουν και ελέγχουν τα έγγραφα που 

θα χρειαστούν για την σύναψη των οικονομικών συμβάσεων και των εξόδων για τον 

εξοπλισμό, αναρτούν κάθε οικονομική πράξη που θα αναρτάται στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια». 

5. Η Πενταμελής Επιτροπή του Δήμου, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της να 

διαχειρίζεται τα προβλήματα που προκύπτουν από τα αδέσποτα ζώα, μπορεί να 

παίρνει αποφάσεις για την λειτουργία του Δημοτικού κτηνιατρείου και καταφυγίου.  

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, είναι αυτό που θα αποφασίσει για την 

ίδρυση του κτηνιατρείου και καταφυγίου όπως και θα εγκρίνει την όποια σύμβαση 

με το τοπικό φιλοζωικό σωματείο, ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση πλην της 



οικονομικής σύμβασης με τον κτηνίατρο. Αποφασίζει και για την σύσταση της 

πενταμελούς επιτροπής. Το δημοτικό συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή άμεσα 

να ψηφίσουν την σύνταξη μελέτης ή ενίσχυση της παρούσας με στόχο την ένταξη 

στο χρηματοδοτούμενο προαναφερθέν πρόγραμμα.   

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

1. Εξεύρεση χώρου κατάλληλου βάσει του Π. ∆. 463/1978 (ΦΕΚ Α 96)  

2. Εξεύρεση κτηνιάτρου – επιστημονικά υπεύθυνου. Εγκύκλιος με ΑΔΑ ΒΕΑ8Β-Π4Ζ.  

3. Σύσταση πενταμελούς επιτροπής. Ν. 4039/12 και 4235/14  

4. Συνεννόηση με εθελοντές – φιλοζωικό σωματείο (σύμβαση συνεργασίας) ώστε να 

μην προκύπτουν ζητήματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και οι εθελοντές να είναι 

καλυμμένοι από οποιαδήποτε ατύχημα κατά την παραμονή και ενασχόληση τους 

στους επιλεγέντες χώρους.  

5. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την ίδρυση του κτηνιατρείου και 

καταφυγίου. 

6. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: εξοπλισμός του κτηνιατρείου-

καταφυγίου και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην διεύθυνση 

κτηνιατρικής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ν. 604/1977 (Φ.Ε.Κ. Α 163), Π. ∆. 

463/1978 (Φ.Ε.Κ. Α 96), Εγκύκλιος με ΑΔΑ ΒΕΑ8Β-Π4Ζ, Υ.Απ. 1714/75275/06.07.2015 

(Φ.Ε.Κ. 1486/16.07.2015 τεύχος Β') 

7. Η διαδικασία αδειοδότησης γίνεται βάσει της Εγκυκλίου με ΑΔΑ ΒΕΑ8Β-Π4Ζ, με 

θέμα: Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, 

κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 

επαγγελμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 

4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄14). 

 

Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το Δημοτικό Κτηνιατρείο και Καταφύγιο, εκτός από ένα κοινό κτηνιατρείο, αποτελεί 

το κέντρο της διαδικασίας διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 

αναλύοντας τον νόμο. Συνεπώς, ιδρύοντας ένα Δημοτικό Κτηνιατρείο και 

Κτηνιατρείο, ο Δήμος, αποσκοπεί στα εξής:  



1. Κτηνιατρικές υπηρεσίες προς τα αδέσποτα σε πολύ χαμηλές τιμές. Ο Δήμος 

πρέπει, προς όφελος των δημοτών του, να απαιτήσει τόσο χαμηλές τιμές ώστε 

ανάλογα με τον προϋπολογισμό του να περιθάλψει το δυνατόν περισσότερα ζώα.  

2. Καταγραφή του πληθυσμού των αδέσποτων.  

3. Δημιουργία αρχείου αδέσποτων ζώων και καταγραφή τους στην τράπεζα 

δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ.  

4. Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών ΑΤΕΛΩΣ στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

(Ν. 4039/12, παρ. 3α). 

5. Δημιουργία κινήτρων για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων. Ο Δήμος, για να 

βοηθήσει τους δημότες να υιοθετήσουν αδέσποτα, με απόφαση της πενταμελούς 

επιτροπής, επιτρέπει την δωρεάν περίθαλψη των ζώων αυτών στο δημοτικό 

κτηνιατρείο ακόμα και μετά την πράξη υιοθεσίας.  

6. Παρακολούθηση των θετικών στην λεϊσμάνια σκύλων, μέσω δικτύου εθελοντών – 

αναδόχων. Παροχή δωρεάν αιματολογικών εξετάσεων και φαρμάκων.  

7. Δίκτυο υιοθεσιών αδέσποτων ζώων.  

8. Έλεγχος των δεσποζόμενων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και όχι μόνον 

(ανάλογα με την απόφαση του Δήμου).  

 

Δ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Κοντά στο δημοτικό κτηνιατρείο, χρειάζεται ένας χώρος αποθεραπείας των ζώων.  

1. Αν υφίσταται νόμιμο καταφύγιο, τότε ο χώρος αποθεραπείας εντάσσεται στον 

χώρο του καταφυγίου.  

2. Αν δεν υφίσταται νόμιμο καταφύγιο, τότε ο όποιος πρόχειρος χώρος 

δημιουργηθεί για την περίθαλψη των εγχειρισμένων ζώων, πριν την επανένταξή 

τους, καλό θα είναι να πάρει την έγκριση της πενταμελούς επιτροπής.  

 

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.  

Το Δημοτικό Κτηνιατρείο σε αυτήν την περίπτωση είναι ο μοναδικός τρόπος να 

αποσυμφορηθεί και εξυγιανθεί το καταφύγιο. Οι ψηλές τιμές των ιδιωτών 

κτηνιάτρων, καθιστούν αδύνατη την παροχή ικανών κτηνιατρικών υπηρεσιών. Γι’ 

αυτόν τον λόγο, η πλειοψηφία των καταφυγίων είναι γεμάτη από αστείρωτα και 



άρρωστα ζώα. Το νόμιμο καταφύγιο θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσκαιρη διαμονή 

των προς στείρωση ζώων, μετά την περισυλλογή τους, αλλά και σαν χώρος 

αποθεραπείας τους, πριν επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον.  

 

ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ Δήμοι οι οποίοι διαθέτουν μεγάλο 

προϋπολογισμό για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων, θα μπορούσαν αντί 

για δημοτικό κτηνιατρείο, να ιδρύσουν δημοτική κλινική μικρών ζώων. Με τον 

τρόπο αυτό, καλύπτουν και τις ανάγκες αποθεραπείας των ζώων, με τον σωστότερο 

τρόπο, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία πρόσθετου χώρου, πιθανώς όχι 

τόσο κατάλληλου. Η γραφειοκρατία είναι μεγαλύτερη, το όφελος πάρα πολύ 

μεγάλο…  

 

Ζ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΧΩΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ Βάσει 

της απόφασης Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

1714/75275/06.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 1486/16.07.2015 τεύχος Β') Διαδικασία 

παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και 

δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε 

εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και 

καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ένας τέτοιος χώρος μπορεί να 

εξυπηρετήσει πρόσκαιρα έναν Δήμο και οι διαδικασία αδειοδότησης είναι σύντομη. 

Εφ’ όσον όμως, οι προϋποθέσεις αδειοδότησης είναι παραπλήσιες με αυτές του 

δημοτικού κτηνιατρείου, ως προς το κτίριο και τον εξοπλισμό, θα ήταν πολύ 

πρακτικό, ο χώρος αυτός, ο οποίος θα εξυπηρετήσει ένα σύντομο πρόγραμμα, να 

διαμορφωθεί σε Δημοτικό Κτηνιατρείο.  

 

Η. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ  

1. Επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος, ονομάζεται ο κτηνίατρος, ο πιστοποιημένος 

στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο οποίος καλύπτει επιστημονικά το κτηνιατρείο. Ο επιστημονικά 

υπεύθυνος κτηνίατρος, δεν είναι απαραίτητα αυτός ο οποίος θα διενεργεί τις 

κτηνιατρικές υπηρεσίες. Ο επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος, αν δεν εκτελεί 

κτηνιατρικές υπηρεσίες, μπορεί να αμείβεται, μπορεί και να είναι εθελοντής.  

2. Ο κτηνίατρος που εκτελεί τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Ανάλογα με τις οικονομικές 

δυνατότητες του Δήμου, θα καθοριστεί και το είδος των κτηνιατρικών υπηρεσιών 

καθώς και η διάρκεια της σύμβασης. Μπορεί να είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος 

κτηνίατρος, μπορεί και όχι.  



3. Εθελοντής κτηνίατρος. Εθελοντής κτηνίατρος, Έλληνας ή αλλοδαπός, λέγεται ο 

κτηνίατρος ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του ανιδιοτελώς, για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα και συνήθως μόνον για στειρώσεις, εμβολιασμούς και 

ηλεκτρονικές σημάνσεις.  

 

Θ. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Επειδή οι προσλήψεις προσωπικού απαγορεύονται, αλλά 

συγχρόνως οι παρακάτω αρμοδιότητες απαιτούν ιδιαίτερη ευαισθησία και 

υπευθυνότητα, καθώς τα ζώα δεν χρειάζονται φροντίδα μόνον τις εργάσιμες ώρες… 

ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ. 

 1. Διαχειριστής: Καλό είναι να υπάρξει ένας διαχειριστής του έργου, ο οποίος θα 

είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του κτηνιατρείου, τις προμήθειες σε 

ιατροφαρμακευτικό υλικό, τον συντονισμό των υπολοίπων υπαλλήλων/εθελοντών, 

επισήμανση των προβλημάτων στον Δήμο και οτιδήποτε χρειάζεται ώστε το 

Δημοτικό Κτηνιατρείο να είναι λειτουργικό.  

2. Νοσοκόμος: Εθελοντής ο οποίος θα είναι στο πλευρό του κτηνίατρου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της λειτουργίας του κτηνιατρείου.  

3. Φροντιστές ζώων: Εθελοντές με εμπειρία στην περισυλλογή των ζώων και στην 

φροντίδα τους κατά την διάρκεια της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου, μέχρι την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.  

4. Καθαριστές: Κατά τη διάρκεια της διενέργειας των κτηνιατρικών πράξεων, ο 

χώρος του Δημοτικού Κτηνιατρείου πρέπει να διατηρείται συνέχεια καθαρός. 

Χρειάζονται, συνεπώς, εθελοντές, οι οποίοι θα διατηρούν τον χώρο αποστειρωμένο. 

 5. Εθελοντές οι οποίοι θα δημιουργήσουν το αρχείο των ζώων.  

 

Ι. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

1. Σύμβαση με κτηνίατρο: Σύμβαση με τον κτηνίατρο που πρόκειται να 

πραγματοποιήσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες (σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη) 

μπορεί να γίνει είτε με απ’ ευθείας ανάθεση, κατόπιν προσφοράς του, αν πρόκειται 

για ποσό κάτω των 24.000 ευρώ, είτε με προκήρυξη. Πρόσληψη μόνιμου 

κτηνίατρου θα ήταν επιθυμητή, αλλά δεν είναι δυνατή προς το παρόν.  

2.Της ανάθεσης, προηγείται οικονομική προσφορά του κτηνίατρου. Οι κτηνιατρικές 

υπηρεσίες καθορίζονται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου (π.χ., 

ένας Δήμος με χαμηλό προϋπολογισμό μπορεί να περιοριστεί σε στειρώσεις - 

εμβολιασμούς και ηλεκτρονικές σημάνσεις και να μην διαθέσει χρήματα για άλλες 

κτηνιατρικές πράξεις). Αν ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα να αγοράσει 



ιατροφαρμακευτικό υλικό με πίστωση (οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν άμεση 

πληρωμή), καλό θα είναι να προμηθευτεί εμβόλια, φάρμακα κ.τ.λ. μέσω του 

κτηνίατρου. Αυτό πρέπει να αναφέρεται στην σύμβαση του κτηνίατρου. Η 

προκήρυξη μπορεί να καθορίζει και τις απαιτήσεις του Δήμου, π.χ. ο κτηνίατρος να 

έχει εμπειρία σε προγράμματα στειρώσεων αδέσποτων, να μπορεί να 

πραγματοποιήσει 10 στειρώσεις σκύλων ή 20 στειρώσεις γατών την ημέρα, να 

προμηθεύσει ο ίδιος το ιατροφαρμακευτικό υλικό κ.τ.λ.  

3.Σύμβαση με ενεργούς πολίτες ή ζωοφιλικό σωματείο: Είναι απαραίτητο, η σχέση 

Δήμου – ζωοφιλικού σωματείου, το οποίο θα αναλάβει τις ευθύνες που 

αναφέρουμε παραπάνω, να ακολουθείται με σύμβαση. Απαραίτητη η απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Όλες οι αποφάσεις του Δήμου πρέπει να αναρτώνται στο 

«διαύγεια».  

 

Κ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

1. Για την αδειοδότηση ενός κτηνιατρείου, το Π.Δ. 604/1977, αναφέρει ότι για την 

χορήγηση άδειας λειτουργίας του, απαιτείται απλά «έκθεση περιγραφική του 

εξοπλισμού». Οπότε, θα μπορούσε να αδειοδοτηθεί ένα κτηνιατρείο, ενός Δήμου 

με χαμηλό προϋπολογισμό, με τον πολύ βασικό εξοπλισμό ο οποίος θα 

εξυπηρετήσει την αρχή της λειτουργίας του. Στην πορεία, μπορεί και ο πιο φτωχός 

Δήμος, να εξοπλίσει καλύτερα το κτηνιατρείο, εκμεταλλευόμενος χορηγίες. Σε κάθε 

περίπτωση, για να λειτουργήσει το κτηνιατρείο χρειάζεται: - Χειρουργικό τραπέζι - 

Πολύ καλό φωτισμό - Κλίβανο - Ψυγείο - Πάγκο εργασίας - Αποθηκευτικούς χώρους 

- Χειρουργικά εργαλεία (κατόπιν συμβουλής του κτηνίατρου) - Ιατροφαρμακευτικό 

υλικό και παραφαρμακευτικά, καθώς και υλικά καθαρισμού κ.τ.λ. (δεν 

περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας)  

2. Στην υπουργική απόφαση του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας 1714/75275/06.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 1486/16.07.2015 τεύχος Β'), στην 

οποία περιγράφεται η διαδικασία παραχώρησης και οι απαιτούμενες 

προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την 

πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, στο άρθρο 4, περιγράφεται λεπτομερώς ένας αρκετά εκτενής βασικός 

εξοπλισμός κτηνιατρείου.  

3. Εκτός από τον βασικό εξοπλισμό, απαραίτητα όργανα για την σωστή λειτουργία 

του κτηνιατρείου είναι: - Η φυγόκεντρος - Μικροσκόπιο - Μετρητής παλμών. Όπως 

είναι κατανοητό, ο εκάστοτε Δήμος θα αποφασίσει πόσο καλά εξοπλισμένο και 

σύγχρονο θα είναι το κτηνιατρείο του, ανάλογα με τον προϋπολογισμό του.  



 

Λ. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ  

1. Τα αδέσποτα ζώα του Δήμου.  

2. Τα δεσποζόμενα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. (Ν.4039/12, άρθρο 4, 

παρ. 3α)  

3. Τα ζώα τα οποία έχουν υιοθετηθεί βάσει των κινήτρων που πρέπει κάθε δήμος να 

θεσμοθετήσει μέσω της πενταμελούς επιτροπής.  

4. Όλα τα δεσποζόμενα. Αυτό εξαρτάται από την απόφαση του Δήμου.  

 

Μ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ  

Το αρχείο του εκάστοτε Δήμου δημιουργείται από το αρχείο εισερχομένων ζώων 

στο δημοτικό κτηνιατρείο. Κάθε ζώο (σκύλος – γάτα) που εισέρχεται στο Δημοτικό 

Κτηνιατρείο, σημαίνεται ηλεκτρονικά, δημιουργείται καρτέλα κτηνιατρικών 

υπηρεσιών και φωτογραφίζεται. Στη συνέχεια δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο, 

με την καρτέλα και την φωτογραφία του κάθε ζώου. Η καταχώρηση του microchip 

γίνεται από τον κτηνίατρο στην τράπεζα δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ.  

 

Ν. ΧΟΡΗΓΙΕΣ (ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ) Εκτός από τον ετήσιο προϋπολογισμό του 

Δήμου και ενδεχόμενη επιχορήγηση από την οικεία Περιφέρεια, κάθε Δήμος μπορεί 

να διεκδικήσει:  

1. Κρατικές χορηγίες: Το ΥΠ.Α.Α.Τ., συχνά επιχορηγεί τους Δήμους, τόσο στην 

ίδρυση καταφυγίων και δημοτικών κτηνιατρείων, όσο και στην βελτίωση του 

εξοπλισμού τους, στην οικονομική βοήθεια για εμβολιασμούς κ.τ.λ.  

2. Ιδιωτικές χορηγίες: Στον νόμο 4039/12, άρθρο 9, παρ. 2, προβλέπεται η 

οικονομική ενίσχυση των Δήμων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη 

δημιουργία και λειτουργία δημοτικών κτηνιατρείων.  

3. Ο Ο.Τ.Α., προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και λειτουργία των 

υποδομών του, που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων 

ζώων, δύναται να επιβάλει, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ανταποδοτικό τέλος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των τριών (3) ευρώ, 

ανά σημαινόμενο ζώο (ν. 4039/12, παρ. 4β).  

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε θέση να αποφασίσει, να ενισχύσει οικονομικά το 

πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου, αποφασίζοντας να 



επιβάλει ειδικό τέλος, στους λογαριασμούς του νερού. Το ποσό εξαρτάται από τον 

Δήμο, π.χ. ο Δήμος Πρέβεζας καθόρισε το ποσό στο 1 ευρώ ανά λογαριασμό.  

 

Ξ. ΚΩΔΙΚΟΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ» Για τα έξοδα του δημοτικού κτηνιατρείου, 

καλό να δημιουργηθεί κωδικός «Δημοτικό Κτηνιατρείο». Σε αυτόν τον κωδικό 

πιστώνονται όλες οι χορηγίες και ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου για το 

Δημοτικό Κτηνιατρείο. Από τον κωδικό αυτόν θα πληρωθούν: - Ο κτηνίατρος - Ο 

εξοπλισμός - Το ιατροφαρμακευτικό υλικό - Τα αναλώσιμα (καθαριστικά, 

συντήρηση κτηνιατρείου κ.τ.λ.)  

 

Ο. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν πολύ καλά την νομοθεσία.  

1. Ν. 4039/12 (μην περιοριστείτε στην ανάγνωση του άρθρου 9, που ασχολείται με 

την περισυλλογή και διαχείριση των ζώων συντροφιάς. Παράγραφοι που 

αναφέρονται στους Ο.Τ.Α., υπάρχουν και σε άλλα άρθρα, όπως το άρθρο 4, και 

αλλού)  

2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 604/1977 (Φ.Ε.Κ. Α 163) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας 

ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων  

3. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 463/12978 (Φ.Ε.Κ. Α 96) Περί των όρων και 

προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και 

ενδιαιτημάτων ζώων, Καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρούμενων 

βιβλίων  

4. Ν. 4235/14, άρθρο 46 5. Απόφαση Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 1714/75275/06.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 1486/16.07.2015 

τεύχος Β') Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων 

των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 

παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, 

σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 6. Εγκύκλιος με ΑΔΑ 

ΒΕΑ8Β-Π4Ζ, με θέμα: Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής 

ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 

επαγγελμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 

4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄14). 7. Πρότυπες συμβάσεις όπως και δυνατότητα επαφής με 

Δήμους που τρέχουν το πρόγραμμα, είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων. 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η πρότασή μας είναι αντικείμενο μιας μακράς διαβούλευσης με τοπικούς 

φιλοζωικούς συλλόγους αλλά και απόρροια των ήδη διαμορφωμένων και 

εφαρμοσμένων μελετών από άλλους Δήμους της χώρας (όπως στη Νέα Ιωνία, 2004) 

και φιλοζωικά σωματεία άλλων Δήμων με αντίστοιχο προϋπολογισμό ύψους 

300.000 € όπως τώρα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος.   

Υποβάλλουμε σχέδια, μελέτες κόστους-οφέλους με στόχο την άμεση αξιοποίηση 

των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται.  

Είμαστε στη διάθεσή για περαιτέρω διαβούλευση.  

 

Η δημοτική παράταξη Ώρα Πατρών. 

 


