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Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης
Συντροφιάς από Δήμους

Διαχείρισης

Αδέσποτων

Ζώων

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 εδάφιο 1 του ν.4039/2012 (Α΄ 15),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των Δήμων η διαχείριση των
αδέσποτων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους «Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την
περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η
αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις
και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη
συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.».

Από τις 15/2/2019 έχει ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων η πρόσβαση στην Διαδικτυακή Ψηφιακή Υπηρεσία (Ψ.Υ.) Παρακολούθησης
Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από τους Δήμους.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι των Δήμων καλούνται να εγγραφούν στις Ψηφιακές
Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. Οι προϋποθέσεις εγγραφής των χρηστών των Δήμων αφορούν
καταρχήν την πρόσβασή τους στις ψηφιακές εφαρμογές γενικά. Οι χρήστες που θα επιλεχθούν
από κάθε Δήμο αρχικά θα φτιάξουν έναν λογαριασμό με τον οποίο θα έχουν πρόσβαση στις
ψηφιακές εφαρμογές και εν συνεχεία θα πρέπει να αποστείλουν έγγραφο υπογεγραμμένο από
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Δήμαρχο, στο οποίο θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο, το
όνομα χρήστη (username), το e-mail του χρήστη αλλά και τον Δήμο στον οποίο ανήκει από
λίστα που επισυνάπτεται μαζί με την παρούσα εγκύκλιο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας
του ορισμένου χρήστη της Ψ.Υ. Το έγγραφο αυτό πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική
διεύθυνση adespota@minagric.gr. Στη συνέχεια εγκρίνεται ή όχι η πρόσβαση από τη
Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών-Τμήμα
Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η ψηφιακή υπηρεσία Παρακολούθησης της Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
είναι προσβάσιμη (για τους χρήστες που έχουν τις κατάλληλες εγκρίσεις) από την επίσημη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
www.minagric.gr,
ακολουθώντας τη διαδρομή:
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Στην ψηφιακή υπηρεσία Παρακολούθησης της Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς από τους Δήμους, καταγράφεται η πληροφορία που αφορά όλες τις επιμέρους
δράσεις και τους φορείς που συνεργάζονται με τους Δήμους στη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα ένα ζώο καταγράφεται
από την στιγμή της περισυλλογής του μέχρι και την υιοθεσία του ή την επανατοποθέτησή του
στο οικείο περιβάλλον. Καταχωρούνται τα στοιχεία των ζωοφιλικών σωματείων που έχουν
έγγραφη συμφωνία με τους Δήμους, τα καταφύγια (αδειοδοτημένα και μη), τα συνεργαζόμενα
με τους Δήμους νόμιμα ενδιαιτήματα και κτηνιατρεία κ.ά. Έτσι η κεντρική αρμόδια αρχή για
την προστασία των ζώων, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών
Ενοτήτων, καθώς και οι Δήμοι της Χώρας που έχουν τη συνολική εποπτεία των προγραμμάτων
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν αξιόπιστα στοιχεία που
διευκολύνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Μέσω της Ψ.Υ. Παρακολούθησης της Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς δίνεται η δυνατότητα στον πιστοποιημένο χρήστη-υπάλληλο του Δήμου να
πληκτρολογεί τον αριθμό microchip ενός ζώου και να ενημερώνεται για τα στοιχεία εκείνα
της καρτέλας του ζώου και του ιδιοκτήτη του, τα οποία υπάρχουν ήδη στο πιστοποιητικό
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Έτσι δίνεται πρόσβαση στους Δήμους στην Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων των Ζώων Συντροφιάς και η δυνατότητα να εντοπίζεται και να
ενημερώνεται άμεσα ο ιδιοκτήτης ενός δεσποζόμενου ζώου που χάθηκε, σύμφωνα με το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10. του άρθρου 4 του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει «Επίσης, κωδικός πρόσβασης παρέχεται και στους Ο.Τ.Α., προκειμένου να έχουν τον
έλεγχο δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, στα διοικητικά τους όρια.».
Εφόσον οι Δήμοι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
των Ζώων Συντροφιάς (π.χ. για την είσπραξη του τέλους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης) μπορούν
να απευθύνονται στις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων,
προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες σχετικές εκτυπώσεις ή/και αρχεία με τα αιτούμενα
στοιχεία, μέσω της υπηρεσίας “Back-Office”.
Στην ψηφιακή υπηρεσία Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς υπάρχει διαθέσιμο για τους πιστοποιημένους υπαλλήλους των Δήμων εγχειρίδιο
χρήσης της.

Για μια πρώτη γενική ενημέρωση των υπαλλήλων-χρηστών των Δήμων σχετικά με την
ψηφιακή υπηρεσία, οι χρήστες μπορούν να μελετούν το εγχειρίδιο χρήσης και εφόσον
υπάρχουν ερωτήματα να απευθύνονται στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, καλώντας
το 210-212 5736.
Όταν οι χρήστες κατά την είσοδο τους στην Ψ.Υ. αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικού
χαρακτήρα της εφαρμογής, τότε μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210-212 5308 και
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: adespota@minagric.gr.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ

*Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1) Δήμοι της Χώρας
Έδρες τους
2) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
Έδρες τους
(Με την παράκληση να αποσταλεί στους ∆ήµους αρµοδιότητάς τους)
3) Περιφέρειες Χώρας
Γεν. ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
∆/νσεις Κτηνιατρικής
Έδρες τους
4) Περιφερειακές Ενότητες Χώρας
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
Τµήµατα Κτηνιατρικής
Έδρες τους
4) Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε)
Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8
ΤΚ 10678 Αθήνα
e-mail: info@kedke.gr
5) Σύνδεσµος Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠ&ΠΑΖΑΘ)
Κυζίκου 39 ΤΚ 55133 Θεσσαλονίκη
e-mail: info@syppazath.gr
6) Περιβαλλοντικός Σύνδεσµος ∆ήµων Αθήνας – Πειραιά ( ∆Ι.ΚΕ.Π.Α.Ζ.)
e-mail: syndesm1@otenet.gr

