
Αποτέφρωση νεκρών ζώων 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά μετά την λειτουργία του πρώτου 

Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) καινοτομεί θέτοντας σε 

λειτουργία τον πρώτο στην Ελλάδα αποτεφρωτήρα νεκρών ζώων. 

Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διαχείρισης των νεκρών αδέσποτων 

αλλά και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. 

Με τη δράση αυτή θέλουμε να συμβάλλουμε, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς 

συναισθηματικούς δεσμούς που υπάρχουν αλλά και τον πόνο από την απώλεια 

αγαπημένου ζώων συντροφιάς, στην με σεβασμό και με περιβαλλοντική ευαισθησία 

αντιμετώπιση τους στο τέλος της ζωής τους, στην προστασία του περιβάλλοντος και της 

δημόσιας υγείας αποτρέποντας την βάρβαρη απόρριψη τους σε κάδους απορριμμάτων ή 

τους πρόχειρους ανεξέλεγκτους ενταφιασμούς τους. 

Ο αποτεφρωτήρας εξυπηρετεί εκτός από τις ανάγκες του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για τα αδέσποτα και 

ιδιοκτήτες νεκρών δεσποζόμενων ζώων. 

Το ειδικό αυτοκίνητο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνει το νεκρό ζώο από 

την σπίτι του ενδιαφερόμενου ή από το κτηνιατρείο και το μεταφέρει στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για 

αποτέφρωση. 

Η αποτέφρωση γίνεται είτε με άλλα ζώα είτε μεμονωμένα, σε ημερομηνία που καθορίζεται 

και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από τον υπεύθυνο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. 

Στη τελευταία περίπτωση η στάχτη του νεκρού ζώου παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του μέσα 

σε ειδικό δοχείο. Και στις δύο περιπτώσεις στους ιδιοκτήτες των νεκρών ζώων δίνεται 

επίσημο πιστοποιητικό αποτέφρωσης. 

Η διαδικασία αποτέφρωσης για τα δεσποζόμενα ζώα έχει ως εξής: 

Κάθε κτηνίατρος ή πολίτης με ένα τηλεφώνημα προς το ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. (210-4015451) μας 

γνωστοποιεί την πρόθεση του για αποτέφρωση του νεκρού ζώου. 

Το συνεργείο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. παραλαμβάνει το νεκρό ζώο από το κτηνιατρείο ή το σπίτι 

του ενδιαφερόμενου και το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του για αποτέφρωση, είτε μαζί 

με άλλα ζώα είτε μεμονωμένα σε ημερομηνία που καθορίζεται μετά από συνεννόηση. 

Το κόστος αποτέφρωσης (το οποίο δυστυχώς υπάρχει αφού η κατανάλωση καυσίμου είναι 

αναγκαία) έχει ως εξής: 

1. Αποτέφρωση πολλών νεκρών ζώων μαζί 

α) για νεκρά ζώα ιδιοκτησίας πολιτών που είναι δημότες Δήμου μέλους 150 Ευρώ/ζώο, 

β) για νεκρά ζώα ιδιοκτησίας πολιτών που δεν είναι δημότες Δήμου μέλους 250 Ευρώ/ζώο. 

 



2. Αποτέφρωση μεμονωμένων νεκρών ζώων 

α) για μεμονωμένο νεκρό ζώο ιδιοκτησίας πολίτη που είναι δημότης Δήμου μέλους 400 

Ευρώ/ζώο. 

β) για μεμονωμένο νεκρό ζώο ιδιοκτησίας πολίτη που δεν είναι δημότης Δήμου μέλους 500 

Ευρώ/ζώο. 

 

Δήμοι μέλη 

Αγ.Βαρβάρα 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης 

Αιγάλεω 

Δραπετσώνα 

Ίλιον 

Κερατσίνι 

Κορυδαλλός 

Μοσχάτο 

Νέα Σμύρνη 

Νίκαια 

Πειραιάς 

Περιστέρι 

Πέραμα 

Πετρούπολη 

Ταύρος 

Χαϊδάρι 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ 


