
Υπουργική Απόφαςη 280239/03 

Πρόγραμμα αντιμετϊπιςθσ αδζςποτων ςκφλων και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ 

Αρ. Φφλλου 1712, 19 Νοεμβρίου 2003 

Άρκρο 1 

κοπόσ 

Κακορίηονται ο τρόποσ ςιμανςθσ, καταγραφισ των αδζςποτων ηϊων και οι όροι υιοκεςίασ 

των ηϊων αυτϊν ι επανζνταξισ τουσ ςτο φυςικό περιβάλλον και κακορίηονται οι 

επιτρεπόμενεσ μζκοδοι ευκαναςίασ. 

Άρκρο 2 

ιμανςθ και καταγραφι αδζςποτων ςκφλων 

1. α) Η ςιμανςθ των αδζςποτων ςκφλων πραγματοποιείται με ιςχυρό υφαςμάτινο ιμάντα 

πλάτουσ 3 εκατ. Χρϊματοσ μπλε για τα αρςενικά και κόκκινου για τα κθλυκά, ςτο οποίο ζχει 

προςαρμοςτεί μεταλλικι πλάκα διαςτάςεων 3Χ3 cm. 

β) τθν πλάκα αυτι χαράςςονται τα ακόλουκα ςτοιχεία: - ο Διμοσ ςτα όρια του οποίου το 

ηϊο διαβιεί,- θ ζνδειξθ ςτειρωμζνο,- κακϊσ και ο αφξων αρικμόσ καταχϊρθςισ του ςτο 

μθτρϊο του αντίςτοιχου Διμου ι του Διαδθμοτικοφ Κζντρου. 

γ) Επιπρόςκετα, για τθ διάκριςθ των ιδθ ςτειρωμζνων αδζςποτων ηϊων, κατά το ςτάδιο 

τθσ επανατοποκζτθςθσ τουσ ςτο περιβάλλον, ςτο εςωτερικό του ενόσ αυτιοφ κάκε 

ςτειρωμζνου ηϊου εγγράφεται ευκρινϊσ με τθν μζκοδο τθσ δερματοςτιξίασ το κεφαλαίο 

γράμμα  (τειρωμζνο). 

Η εγγραφι αυτι πραγματοποιείται με τρόπο που δεν προκαλεί πόνο ι ταλαιπωρία των 

ηϊων κατά τθν διάρκεια που αυτό ευρίςκεται ςε κατάςταςθ γενικισ αναιςκθςίασ για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςτείρωςθσ. 

2. α) Η ςιμανςθ των αδζςποτων ηϊων πραγματοποιείται με τθν ευκφνθ του ιδιϊτθ 

κτθνιάτρου ι των κτθνιάτρων που εργάηονται ςτα Δθμοτικά, ςτα Διαδθμοτικά ι ςτα 

καταφφγια των ηωοφιλικϊν ςωματείων. 

β) Σα υλικά ςιμανςθσ των αδζςποτων ηϊων (ιμάντασ, μεταλλικι πλάκα) διατίκενται από τα 

καταφφγια Διμων, Διαδθμοτικϊν Κζντρων, Φιλοηωικϊν ωματείων και τουσ 

ςυμβεβλθμζνουσ με αυτά κτθνιάτρουσ. 

3. α) Η καταγραφι των αδζςποτων ςκφλων που περιςυλλζγονται πραγματοποιείται ςτουσ 

χϊρουσ που οδθγοφνται αυτά για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςτείρωςθσ, 

εμβολιαςμοφ κ.λπ. 



β) Οι ςκφλοι που ςθμαίνονται καταγράφονται ςτα αρχεία που καταρτίηουν οι Διμοι, οι 

Κοινότθτεσ ι τα Διαδθμοτικά Κζντρα. 

γ) Η καταχϊρθςθ αυτι περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ ςιμανςθσ και τθν περιγραφι των 

ηϊων κατ’ εκτίμθςθ του κτθνιάτρου (φυλι, φφλο, χρϊμα, μζγεκοσ θλικία). 

Άρκρο 3 

Τιοκεςία - Δίκτυο ενθμζρωςθσ πολιτϊν 

1. Αρμόδιοι για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ υιοκεςίασ είναι οι Διμοι που για τον 

ςκοπό αυτό ενθμερϊνουν τουσ δθμότεσ τουσ με κάκε πρόςφορο τρόπο. Επίςθσ, τα 

ηωοφιλικά ςωματεία μποροφν να ςυμβάλλουν για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ. 

2. α) Κάκε νζοσ ιδιοκτιτθσ που υιοκετεί ζνα αδζςποτο ςκφλο από καταφφγιο ι ηωοφιλικό 

ςωματείο υπογράφει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία δθλϊνει τθν 

παραλαβι του ηϊου, τθν υποχρζωςι του να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται ςτο 

άρκρο 2 παρ. 1α και ότι λαμβάνει γνϊςθ των κυρϊςεων του άρκρου 12. Ο ιδιοκτιτθσ 

υποχρεοφται να ςθμάνει το ηϊο και να το καταγράψει με τρόπο που προβλζπεται για τα 

δεςποηόμενα ηϊα πριν τθν παραλαβι του από το καταφφγιο. 

β) ε κάκε περίπτωςθ υιοκεςίασ αδζςποτου ηϊου που ζχει ενταχκεί ςτο περιβάλλον ο 

ιδιοκτιτθσ του υποχρεοφται να ενθμερϊνει το Διμο ςτα μθτρϊα του οποίου είναι 

καταχωρθμζνο και να το ςθμαίνει εντόσ 20 θμερϊν με τρόπο που προβλζπεται για τα 

δεςποηόμενα ηϊα. 

γ) ε περίπτωςθ υιοκεςίασ αδζςποτων ηϊων από φυςικά πρόςωπα ι φιλοηωικά ςωματεία 

χωρϊν τθσ Ε.Ε. ι τρίτων χωρϊν για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ υγείασ από τισ κτθνιατρικζσ 

υπθρεςίεσ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, το πρόςωπο που αναλαμβάνει τθν 

αποςτολι το ηϊου προσ τα προαναφερκζντα φιλοηωικά ςωματεία πρζπει να υποβάλλει τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/ 1986, ςτθν οποία δθλϊνει τθν παραλαβι του ηϊου και 

ότι δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για πειραματικοφσ ι άλλουσ επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 17 παρ. 5 του Π.Δ. 160/91 (Αϋ 64) για τθν προςταςία των 

ςπονδυλωτϊν που χρθςιμοποιοφνται για πειραματικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ επιςτθμονικϊσ 

ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 86/609 ΕΟΚ του υμβουλίου. 

2. Σο βιβλιάριο υγείασ του ηϊου. 

3. Σο πιςτοποιθτικό θλεκτρονικισ ςιμανςθσ. 

4. Αντίγραφο τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ παραλαβισ από το Διμο ςφμφωνα με το άρκρο 3 

παράγραφοσ 2α τθσ παροφςθσ. 

5. Βεβαίωςθ του αναγνωριςμζνου Φιλοηωικοφ ωματείου τθσ περιοχισ προοριςμοφ του 

ηϊου με τα πλιρθ ςτοιχεία του φυςικοφ προςϊπου που κα υιοκετιςει το ηϊο και ότι ο νζοσ 

ιδιοκτιτθσ πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν υιοκεςία. 



Άρκρο 4 

τείρωςθ 

1. α) Οι αδζςποτοι ςκφλοι, αρςενικοί και κθλυκοί, ςτειρϊνονται. 

β) Οι κθλυκοί ςκφλοι ςτειρϊνονται κατά προτεραιότθτα. 

2. Η ςτείρωςθ αποτελεί κτθνιατρικι πράξθ, που διενεργείται από κτθνίατρο που αςκεί 

νόμιμα το κτθνιατρικό επάγγελμα ςτθν Ελλάδα, απαιτεί τθ χριςθ αναιςκθτικϊν και 

χειρουργικι μζκοδο που επιλζγεται από τον υπεφκυνο κτθνίατρο. 

3. Σα ηϊα δεν επανεντάςςονται ςτο φυςικό περιβάλλον αν δεν ζχει αποκαταςτακεί πλιρωσ 

θ υγεία τουσ και μετά από ςχετικι γνωμάτευςθ του υπεφκυνου κτθνιάτρου. 

Άρκρο 5 

Διλωςθ απϊλειασ ηϊου ςυντροφιάσ 

1. Ο ιδιοκτιτθσ ι κάτοχοσ του ηϊου υποχρεοφται ςε διάςτθμα 10 θμερϊν από τθν απϊλεια 

του ηϊου του να κάνει διλωςθ απϊλειασ ςτον φορζα που είναι αρμόδιοσ για τθν τιρθςθ 

των αρχείων (ΠΚ). Εάν ζχει δθλωκεί απϊλεια για τα ηϊα τα οποία περιςυλλζγονται, αυτά 

επιςτρζφουν ςτον ιδιοκτιτθ. Διαφορετικά παραμζνουν ςτο καταφφγιο για 10 θμζρεσ και 

εφόςον ωσ τότε δεν ζχουν δθλωκεί ενθμερϊνεται ο ιδιοκτιτθσ και του επιβάλλεται 

πρόςτιμο. 

2. Δεςποηόμενοι ςκφλοι που ζχουν απολεςκεί και ζχουν οδθγθκεί ςε καταφφγια, 

επιςτρζφονται ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ που τα αναηθτοφν αφοφ οι τελευταίοι προςκομίςουν 

αποδεικτικά ςτοιχεία κατοχισ τουσ (ατομικό βιβλιάριο υγείασ - διαβατιριο, αποδεικτικό 

ςιμανςθσ που αντιςτοιχεί ςτον κωδικό που ανιχνεφεται ςτο ηϊο), ι άλλα αξιόπιςτα 

αποδεικτικά ςτοιχεία. Οι ιδιοκτιτεσ επιβαρφνονται με τα ζξοδα περιςυλλογισ και 

παραμονισ τουσ ςτο καταφφγιο, το φψοσ των οποίων κακορίηεται από τον φορζα που είναι 

υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία του καταφυγίου. 

3. ε περιπτϊςεισ απϊλειασ ι ανεφρεςθσ ηϊων που είναι ςθμαςμζνα πρζπει να υπάρχει 

αλλθλοενθμζρωςθ του φορζα που είναι αρμόδιοσ για τθν τιρθςθ των μθτρϊων και του 

καταφυγίου ςτο οποίο ζχει οδθγθκεί το ηϊο. 

4. Ζϊα που δεν επικυμοφν οι ιδιοκτιτεσ τουσ παραδίδονται ςε καταφφγια. Οι ιδιοκτιτεσ 

υπογράφουν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με τθν οποία αποδζχονται ότι τα ηϊα 

που εγκαταλείπουν κα ενταχκοφν ςτθν κατθγορία των αδζςποτων ηϊων και ότι δεν 

διατθροφν πλζον καμιά κυριότθτα ςε αυτά. 

Άρκρο 6 

Ευκαναςία - Επιτρεπόμενεσ μζκοδοι 

 



1. Η ευκαναςία πραγματοποιείται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που περιγράφονται ςτθν 

παράγραφο 5 του άρκρου 7 του Ν. 3170/2003 ι ςε άλλεσ κείμενεσ εν ιςχφ διατάξεισ. 

2. Η ευκαναςία πραγματοποιείται αποκλειςτικά από κτθνιάτρουσ που αςκοφν νόμιμα το 

επάγγελμα ςτθν χϊρα. 

3. Οι επιτρεπόμενεσ μζκοδοι ευκαναςίασ είναι:- ενδοφλζβια χοριγθςθ νατριοφχου 

πεντοβαρβιτάλθσ ι νατριοφχου κειοπεντάλθσ ςε κανατθφόρεσ δόςεισ υψθλϊν 

ςυγκεντρϊςεων,- ενδοκαρδιακι ζγχυςθ των παραπάνω φαρμακευτικϊν ουςιϊν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε μικροφ μεγζκουσ ηϊα που είναι ιδθ αναιςκθτοποιθμζνα ι βρίςκονται 

ςε βακιά θρζμθςθ.- ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τον 

κτθνίατρο μπορεί επιπρόςκετα να χορθγθκεί ενδοφλζβια ζγχυςθ χλωριοφχου καλίου. 

Άρκρο 7 

Επιτροπζσ 

1. Για τθν επίβλεψθ εφαρμογισ του προγράμματοσ (περιςυλλογι, ςιμανςθ, καταγραφι, 

ςτείρωςθ, εμβολιαςμό, αποκεραπεία, υιοκεςία, επανζνταξθ), ςυςτινεται επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ από το Διμο που είναι υπεφκυνοσ για τθν 

εφαρμογι του προαναφερομζνου προγράμματοσ ςφμφωνα με τον Ν. 3170/2003 που 

αποτελείται από:- ζναν κτθνίατρο τθσ Διεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ τθσ Νομαρχιακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, που ορίηεται από τθν οικεία Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ,- ζναν εκπρόςωπο του 

Διμου που είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία του καταφυγίου, που ορίηεται από τον 

Διμο,- ζνα μζλοσ τοπικοφ φιλοηωικοφ ςωματείου ι τοπικισ φιλοηωικισ ομάδασ, που 

ορίηεται από το τοπικό φιλοηωικό ςωματείο ι τθν τοπικι φιλοηωικι ομάδα. 

2. τθν περίπτωςθ που υπάρχει διαφωνία για τθν αναγκαιότθτα τθσ ευκαναςίασ ςε 

αδζςποτο ηϊο, τθν οριςτικι απόφαςθ λαμβάνει επιςτθμονικι επιτροπι από τον φορζα που 

εφαρμόηει το πρόγραμμα ςφμφωνα με τον Ν. 3170/2003, που αποτελείται από:- ζναν 

κτθνίατρο τθσ Διεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ,- ζναν κτθνίατρο 

του Πανελλθνίου Κτθνιατρικοφ υλλόγου- ζναν κτθνίατρο του καταφυγίου. 

 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

Ακινα, 12 Νοεμβρίου 2003 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

Φ. ΧΑΣΖΗΜΙΧΑΛΗ 


