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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ως αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και την επιβολή
των προβλεπομένων προστίμων ορίζονται γενικά τα όργανα δημοσίας τάξεως δηλαδή η
Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Λιμενική Αστυνομία, η
Αγροφυλακή-Δασοφυλακή και η Συνοριοφυλακή.

Τίθεται ο προβληματισμός της δημιουργίας μακροπρόθεσμα στην ΕΛ.ΑΣ ειδικού σώματος με
την επωνυμία Αστυνομία Ζώων ή η ένταξή του σε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα ειδικά
σώματα. Επίσης τα ανωτέρω όργανα δημοσίας τάξεως θα πρέπει να εφοδιαστούν με τα
κατάλληλα μηχανήματα ( scanner) για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής σήμανσης.
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ΣΗΜΑΝΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
- Η σήμανση όλων των δεσποζόμενων και αδέσποτων σκύλων καθώς και των δεσποζόμενων
γατών, θα πρέπει να είναι η ηλεκτρονική ( microship) και να γίνεται από τις κατά τόπους
Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και από τα Αγροτικά Κτηνιατρεία. Αντίγραφα των βεβαιώσεων
σήμανσης θα μεταβιβάζονται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά
κτηνιατρεία προς στους αρμόδιους κατά τόπους Δήμους και στην συνέχεια , επίσης εντός
15 ημερών στην Τράπεζα ηλεκτρονικού αρχείου , που θα πρέπει να διατηρείται στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα πρέπει να
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις , που ορίζει ο νόμος για τους δήμους και την δημόσια
διοίκηση.

- Η καταγραφή των σημανθέντων ζώων, καθώς και η κατάρτιση του σχετικού μητρώου, θα
γίνεται από τους κατά τόπους αρμόδιους Δήμους με ευθύνη των κηδεμόνων τους . ( δηλαδή
θα πρέπει να τα πηγαίνουν για σήμανση κλπ οι κηδεμόνες του )

- Η σήμανση και καταγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους σκύλους ανεξαιρέτως ,
συμπεριλαμβανομένων των κυνηγόσκυλων και των ποιμενικών. Η δαπάνη καταβολής του
σχετικού παραβόλου της σήμανσης ( προτείνουμε να είναι 10 ευρώ) θα βαρύνει τον
κηδεμόνα του ζώου, τα δε έσοδα κατατίθενται στο σχετικό ταμείο των Δήμων, που
προβλέπεται στον 3170/2003

- Δικαίωμα κηδεμονίας ζώου συντροφιάς έχουν, εκτός των φυσικών προσώπων και νομικά
πρόσωπα (αστυνομία, φιλοζωικά σωματεία, Δήμοι κλπ)..

- Για την ετήσια έκδοση της κυνηγετικής άδειας απαραίτητη είναι η ηλεκτρονική σήμανση
του κυνηγετικού σκύλου, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα προβλεπόμενα
έγγραφα και να καταγράφεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσης στην άδεια.
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Οι κάτοχοι θηλυκών σκύλων και γάτων οφείλουν να μην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την
αναπαραγωγή ζώων και να μεριμνούν για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμούν τη
διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους κηδεμόνες . Η
διάθεση ζώων συντροφιάς από τον κηδεμόνα τους πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση μεταβίβασης της κηδεμονίας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα
κατατίθεται στον υπεύθυνο για την διατήρηση του μητρώου των ζώων φορέα. εντός 1 μηνός
από την μεταβίβαση. Στην δήλωση αυτή πρέπει να αναγράφεται το φύλο, το χρώμα και να
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δηλώνεται η γνώση και τήρηση από τον νέο κηδεμόνα των υποχρεώσεων του, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του 3170/2003.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
Απαγόρευση της Πώλησης Ζώων σε Καταστήματα και Υπαίθριες Αγορές.

Για τη βελτίωση της προστασίας των ζώων συντροφιάς, την προστασία του καταναλωτή,
τη μείωση των παρορμητικών αγορών αυτών των ζώων, τη δραστική μείωση του μεγάλου
προβλήματος των αδέσποτων ζώων, τη μείωση του υπερβολικού αριθμού ζώων συντροφιάς,
την ουσιαστική προώθηση των υιοθεσιών ζώων, την εξάλειψη της μαζικής εισαγωγής
άρρωστων ή μη κοινωνικοποιημένων ζώων και κουταβιών από την Ανατολική Ευρώπη, τον
τερματισμό του παράνομου κυκλώματος πώλησης των ζώων από μη εγκεκριμένους
εκτροφείς και της κακοποίησης των ζώων αυτών, και την αναγνώριση ότι η πώληση ζώων
από καταστήματα και υπαίθριες αγορές προωθεί την έννοια της παρουσίας του ζώου ως
αντικείμενο,

Ζητάμε την απαγόρευση της διατήρησης, έκθεσης και πώλησης σκύλων και γάτων από
καταστήματα και υπαίθριες αγορές καθώς και της αγοράς και πώλησης ζώων επί πιστώσει.
Όσοι ήδη πωλούν γάτες και σκυλιά, μπορούν να ανοίξουν εκτροφείο ή να γίνουν ο
ενδιάμεσος παράγοντας για τα εκτροφεία. Οποιοσδήποτε εκτρέφει γάτες και/ή σκύλους θα
πρέπει να έχει νόμιμη άδεια εκτροφέα. Οι εκτροφείς θα μπορούν επίσης να πωλούν ζώα τα
οποία δεν έχουν εκθρέψει οι ίδιοι, αλλά τα ζώα πρέπει να προέρχονται από έναν επίσημα
αδειοδοτημένο εκτροφέα, ο οποίος συμμορφώνεται με την Ελληνική νομοθεσία.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά το ζώο από την
κατοχή του παραβάτη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του
Ν.1197/1981 και να παραδοθεί σε ζωοφιλικό σωματείο ή σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων
συντροφιάς. Μετά την τελεσίδικη καταδίκη του κηδεμόνα επέρχεται αυτοδικαίως η οριστική
αφαίρεση του κακοποιημένου ζώου.
Αύξηση όλων των ποινών για τις παραβιάσεις των διατάξεων του 3170

- Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες μέχρι δέκα
χιλιάδες ευρώ.

2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 12
μήνες και χρηματική ποινή από χίλια μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ.
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3. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν.1444/ 1984 (ΦΕΚ. 78
Α΄), καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 9,10 και 11 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με το Ν. 2017/1992,
τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του
Ν.1197/ 1981, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.)

- Το άρθρο 8 του Ν.1197/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 8

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών (εννοείται μέχρι 5 χρόνια) ή με χρηματική ποινή από δύο
χιλιάδες έως δέκα χιλιάδες χιλιάδες ευρώ ή και με τις δυο ποινές.

Όταν η τέλεση του εγκλήματος του φόνου, βασανισμού ή κακοποίησης ζώου γίνεται κατά
τρόπο ιδιαιτέρως ειδεχθή και βάναυσο, αυτό χαρακτηρίζεται ως κακούργημα και δεν
επιτρέπεται αναστολή της επιβληθείσης ποινής. Ως τέτοιο χαρακτηρίζεται κάθε έγκλημα
που η τέλεσή του αντιβαίνει στο περί «ανθρωπιάς» αίσθημα της κοινής γνώμης, όπως
δηλητηρίαση με φόλα, κρέμασμα, πνιγμός , πυροβολισμός , πυρπόληση.

2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 παράγραφοι 2 και 3 τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή με χρηματική ποινή από χίλια έως πέντε χιλιάδες ευρώ ή
και με τις δυο ποινές.

3. Οι ποινές της παραγράφου 2 επιβάλλονται και για παραβάσεις κάθε επιτακτικής ή
απαγορευτικής διάταξης του Ν. 586/1977 (ΦΕΚ 140 Α΄).

4. H κλοπή ζώου συντροφιάς, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από χίλια έως πέντε χιλιάδες ευρώ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 2, των άρθρων
3, 4 και 5 επιβάλλεται και πρόστιμο 1000 έως 5000 ευρώ . Για τον καθορισμό του ύψους του
επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη η πρόθεση ή μη του παραβάτη, η σοβαρότητα
και διάρκεια της παράβασης και η υποτροπή. Στην καθ' υποτροπή παράβαση των διατάξεων
των άρθρων 3 και 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 5 επιτρέπεται η αναστολή της
αδείας από έξι μήνες μέχρι τρία έτη ή οριστική αφαίρεσή της.

- Οι Δήμοι που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον
παρόντα και δεν λαμβάνουν καμιά μέριμνα ως οφείλουν για τα αδέσποτα ζώα που διαβιούν
εντός των διοικητικών τους ορίων, τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 50.000 έως 100.000
ευρώ ανάλογα προς τον πληθυσμό τους. Οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία θα
καθορισθούν από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Να δημιουργηθεί ανά δήμο, μία διαρκής
επιτροπή από εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και
εκπρόσωπο του φιλοζωικού σωματείου ή των φιλοζωικών σωματείων, αν υπάρχουν πλέον
του ενός, η οποία θα συνέρχεται μία φορά το μήνα τουλάχιστον για την αντιμετώπιση και
εξεύρεση λύσεων των θεμάτων τα οποία προκύπτουν
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
1. Αρμόδιοι για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων και γατών είναι οι δήμοι και οι
κοινότητες. Η περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων και γατών μπορεί να πραγματοποιείται
και από ζωοφιλικά σωματεία, εφόσον διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή, ιδίως όταν οι
Δήμοι δεν έχουν δημιουργήσει την ανάλογη υποδομή ή όταν ή υποδομή αυτή δεν επαρκεί για
να καλύψει τον υπερπληθυσμό των αδέσποτων ζώων, δίνεται δε η δυνατότητα φιλοξενίας
τους και από ομάδες εθελοντών, όταν οι χώροι των καταφυγίων είναι πλήρεις. Οι Δήμοι
υποχρεούνται αδιακρίτως να συνεργάζονται με όλα τα φιλοζωικά σωματεία της κάθε
περιοχής, τα οποία και θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης και εποπτείας στο
έργο των Δήμων . Η κατά περίπτωση περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων από
ζωοφιλικά σωματεία και ομάδες εθελοντών ή εθελοντή δεν εμπίπτει στην κατά τον νόμο
έννοια της περισυλλογής.

Οι δήμοι και οι κοινότητες συγκροτούν τα συνεργεία περισυλλογής από άτομα τα οποία
διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην
περισυλλογή των ζώων και κατέχουν τις τεχνικές χειρισμού τους. Κατά την διάρκεια
περισυλλογής των αδέσποτων σκύλων και γάτων απαγορεύεται η κακομεταχείρισή τους.

2. Τα συνεργεία περισυλλογής καθοδηγούνται στο έργο τους και ελέγχονται από κτηνίατρο,
ο οποίος ορίζεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της αρμόδιας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό όχημα για την μεταφορά
τραυματισμένων αδέσποτων ζώων επί 24ώρου βάσεως και να μεριμνούν για την φιλοξενία
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τους μέχρι να μεταφερθούν στον κτηνίατρο. Το ειδικό αυτό όχημα μπορεί να είναι το ίδιο με
το παραπάνω αναφερόμενο όχημα με την επιγραφή « Αστυνομία Ζώων».
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
- Οι σκύλοι που περισυλλέγονται, οδηγούνται στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
που ιδρύονται και λειτουργούν από τους δήμους, τις κοινότητες και τα ζωοφιλικά σωματεία
σε ιδιόκτητους ή μη χώρους.

- Τα δημόσια καταφύγια λειτουργούν κυρίως ως κλινικές στείρωσης , θεραπείας άρρωστων
και τραυματισμένων ζώων , εμβολιασμών , αποπαρασιτώσεων και όχι σαν χώροι μόνιμου
εγκλεισμού των αδέσποτων ζώων. Γενικά απαγορεύεται ο μόνιμος εγκλεισμός αδέσποτων
σκύλων είτε στα δημοτικά είτε στα ιδιωτικά επαγγελματικά καταφύγια. Ο κάθε δήμος
υποχρεούται να δημιουργήσει δίκτυο για τη σύννομη υιοθεσία αυτών των ζώων, πριν
επανατοποθετηθούν στο προηγούμενο περιβάλλον τους.

Τα κουτάβια μετά την περισυλλογή τον εμβολιασμό, αποπαρασίτωση κλπ, δεν
επαναφέρονται στο προηγούμενο περιβάλλον τους, αλλά μετά από συνεργασία δήμων και
φιλοζωικών σωματείων προστατεύονται μέχρι την υιοθεσία τους.

- Οι Δήμοι υποχρεούνται εντός δύο ετών από την δημοσίευση του σχετικού νόμου να
ιδρύσουν τέτοια καταφύγια-κλινικές ζώων και να προσλάβουν κτηνιάτρους για την
στείρωση, την θεραπεία άρρωστων και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς., τον
εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσή τους. σε ιδιόκτητους ή μη χώρους.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Επιτρέπεται η διατήρηση σε διαμερίσματα πολυκατοικιών ζώων συντροφιάς (σκύλων και
γατών ) , ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση
τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου
διαμένει ο κηδεμόνας ή ο κάτοχος και δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του
διαμερίσματος καθώς επίσης και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις:

α. για την ευζωία των ζώων , όπως ρητά καθορίζεται αυτή στον σχετικό νόμο και
συμπληρώνεται επίσης

β περί κοινής ησυχίας και
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γ. οι υγειονομικές διατάξεις περί προστασίας της δημόσιας υγείας.

Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας
(πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους χώρους κ.λ.π.). Στις μονοκατοικίες και στους ανοιχτούς
χώρους τους επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς με την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι ανωτέρω αναφερόμενες και για τα διαμερίσματα διατάξεις.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΖΩΟΦΙΛΙΑΣ
Προτείνουμε για ένα ικανό χρονικό διάστημα η Πολιτεία να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ σε
ΚΑΜΠΑΝΙΑ ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου .

Επίσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι
Δήμοι θα πρέπει συνεχώς να μεριμνούν για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους
φορείς και φιλοζωικούς συλλόγους, επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή στα μέσα
μαζικής επικοινωνίας προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων που είναι
κάτοχοι ζώων συντροφιάς και των ατόμων που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση,
εμπόριο και φύλαξη των ζώων συντροφιάς, καθώς και για την ενημέρωση των προσώπων
αυτών σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων
συντροφιάς.

Επίσης οι Δήμοι πρέπει να χρηματοδοτούν τα φιλοζωικά σωματεία για τις εν γένει δράσεις
τους, ιδίως όταν οι δήμοι δεν διαθέτουν καμία υποδομή ή η υπάρχουσα υποδομή δεν επαρκεί
για τις ανάγκες των αδέσποτων
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Βάσει του Π.Δ. 40/2006 επιτρέπεται η προσωρινή παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών , έως και
ένα έτος , σε κτηνιάτρους υπηκόους των χωρών –μελών της Ε.Ε . Για την έκδοση της
σχετικής αδείας απαιτείται μόνο:

α. έντυπη δήλωση παροχής υπηρεσιών για ορισμένο χρονικό διάστημα

β. σύμβαση με τον Δήμο , όπου θα προσφερθούν δωρεάν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και
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γ. κατάλληλος χώρος για την διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων .

Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι α. ο χώρος του χειρουργείου των δημοτικών καταφυγίων β.
κατάλληλος χώρος στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και στα αγροτικά κτηνιατρεία και γ.
κατάλληλος χώρος που θα παραχωρείται από τον Δήμο. Για τον χώρο αυτό δεν απαιτούνται
οι προϋποθέσεις του νόμου που τίθενται για την λειτουργία κτηνιατρείων μικρών ζώων. Η
έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τον ένα μήνα από την κατάθεση των ανωτέρω τριών δικαιολογητικών.

Προβλέπεται η χρήση κινητών μονάδων στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα
ευρωπαϊκά πρότυπα.

- Επιτρέπεται η είσοδος μαζί με τον κηδεμόνα τους των εκπαιδευμένων σκύλων οδηγών
τυφλών σε όλους τους δημόσιους χώρους, καθώς και στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος

- Επιτρέπεται η μετακίνηση με όλα τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς των ζώων
συντροφιάς μαζί με τον κηδεμόνα του, αρκεί να φέρουν φίμωτρο ασφαλείας ή σάκο
μεταφοράς για τα μικρόσωμα ζώα.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Οι σκύλοι και οι γάτες που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται μετά από κτηνιατρική
εξέταση ότι είναι επιθετικοί ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια η οποία προκαλεί σε αυτά
πόνο και αγωνία, καθώς και σκύλοι και γάτες ανίκανοι να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή
αναπηρίας, εφόσον μετά από κτηνιατρική εξέταση διαπιστώνεται ότι η διατήρησή τους στη
ζωή είναι αντίθετη με την ευζωία τους, επιτρέπεται να υποβληθούν σε ευθανασία.

Στις παραπάνω περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα στα φιλοζωικά σωματεία , παρά την
αποδεδειγμένη επιθετικότητα του ζώου , καθώς και για τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια,
τα γέρικα και τα ανάπηρα ζώα, να αναλάβουν την εποπτεία και την διαδικασία υιοθεσίας
τους. Ανήλικα ζώα συντροφιάς δεν υποβάλλονται σε ευθανασία και δεν εντάσσονται στην
περίπτωση των ζώων που δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους, εκτός αν αυτά δεν έχουν
ανοίξει ακόμη τα μάτια τους.
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Η προσπάθεια προς υιοθεσία προηγείται της ευθανασίας των ανωτέρω περιγραφομένων
περιπτώσεων. Σκύλοι και γάτες που διαπιστώνεται από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι
τραυματισμένοι ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή μέσα στα καταφύγια, με την ευθύνη της διοίκησής τους.

Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει, αδιαμφισβήτητα και
κατά τρόπο πλήρως αποδεδειγμένο, απρόκλητα έντονη επαναλαμβανόμενη επιθετική
συμπεριφορά προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι
φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και
δεν θεραπεύεται . Για να χαρακτηριστεί επικίνδυνο ένα αδέσποτο ζώο απαιτείται γραπτή
γνωμάτευση νοσοκομειακού ιατρού για πρόκληση σωματικών βλαβών σε πολίτη. Το ζώο δεν
μπορεί να οδηγηθεί σε ευθανασία, αν δεν υπάρξει α. υποτροπή, αποδεικνυόμενη επίσης με
γραπτή γνωμάτευση νοσοκομειακού ιατρού και β. σύμφωνη γραπτή γνώμη του ζωοφιλικού
σωματείου ή ζωοφιλικής ομάδας της περιοχής, σε περίπτωση δε δραστηριοποίησης
περισσοτέρων σωματείων με την σύμφωνη γραπτή γνώμη δύο τουλάχιστον εξ αυτών.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
- Ο κηδεμόνας σκύλου ή γάτας υποχρεούται:

α) να δηλώνει το ζώο του στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των σχετικών
αρχείων και να μεριμνά για την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή του μέσα σε
προθεσμία οκτώ εβδομάδων από τη γέννησή του ή μέσα σε 1 μήνα από την καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο απόκτησή του.

β) να μεριμνά για την ευζωία και την ετήσια, τουλάχιστον, κτηνιατρική εξέτασή του.

- Ειδικά ορίζεται ότι, αντιτίθενται προς την έννοια της ευζωίας, το μόνιμο δέσιμο του
σκύλου, η διαβίωσή του σε ακατάλληλο κατάλυμα (πχ βαρέλια, ντεπόζιτα, έκθεση σε
δυσμενείς καιρικές συνθήκες κλπ), η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού, καθώς και το τάϊσμα
με ωμά κρέατα.

γ) να εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του.

δ) να μην το εγκαταλείπει και να μην το αφήνει να διαβιεί μόνο του σε ερημικά μέρη.
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ε) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του χώρου που διαμένει αυτό
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΚΥΛΩΝ
Πρέπει να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία κέντρων
εκπαίδευσης σκύλων καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση σχετικής
άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του εκπαιδευτή σκύλου .Απαγορεύεται κάθε χρήση
βίας κατά την εκπαίδευση των σκύλων, η άσκηση δε βίας κατά την διάρκειά της θεωρείται
κακοποίηση ζώου και εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών νόμων.

Η άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών ξενώνων ζώων να διέπεται από τις ίδιες διατάξεις περί
δημιουργίας ενδιαιτημάτων ζώων ( καταφύγια δημοτικά)
ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ/ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΖΩΩΝ
Μια από τις πιο ειδεχθείς και βασανιστικές περιπτώσεις κακοποίησης ζώων γενικά είναι η
δηλητηρίαση με φυτοφάρμακα. Ο θάνατος των ζώων είναι αργός και εξαιρετικά
βασανιστικός. Η πώληση αυτών των δηλητηρίων γίνεται καθημερινά, σε εκτεταμένη βάση
και χωρίς κανένα έλεγχο. Ζητάμε να επαναφερθεί και εφαρμοστεί ο ισχύων νόμος 2538/97
περί υποχρεωτικής συνταγογράφησης όλων των φυτοφαρμάκων και να γίνει ακόμη πιο
αυστηρός.

Είναι παρανοϊκό στην χώρα μας κράτος -μέλος της Ε.Ε να έχουμε κάθε χρόνο χιλιάδες
δηλητηριάσεις ζώων της ήμερης και άγριας ζωής με φυτοφάρμακα τα οποία πωλούνται
ελεύθερα από τα σχετικά καταστήματα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
- Επιτρέπεται η είσοδος μαζί με τον κηδεμόνα τους των εκπαιδευμένων σκύλων οδηγών
τυφλών σε όλους τους δημόσιους χώρους, καθώς και στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος. Ηδη ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε ο νομος 3868 ΦΕΚ 3.8.10

- Επιτρέπεται η μετακίνηση με όλα τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς των ζώων
συντροφιάς μαζί με τον κηδεμόνα του, αρκεί να φέρουν φίμωτρο ασφαλείας ή σάκο
μεταφοράς για τα μικρόσωμα ζώα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ
Θεωρούμε ότι θα πρέπει στην χώρα μας να κωδικοποιηθούν οι διάφοροι νόμοι, Π.Δ και ΚΥΑ
για όλα τα ζώα σε ένα νόμο , ώστε να υπάρξει μια ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, όπως συμβαίνει
στις προηγμένες χώρες της
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Ε.Ε
Άμεσα θα σας κατατεθούν και οι αναλυτικές θέσεις και προτάσεις μας για τα υπόλοιπα
ζώα, γουνοφόρα, παραγωγικά, κυνήγι, τσίρκο κλπ.

Τις παραπάνω προτάσεις συνυπογράφουν 100 σωματεία/μέλη της Πανελλαδικής
Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων.
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