ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ι)
Κύριε Κτηνοτρόφε, Kύριε Αγρότη, Κυρία, Κύριε .
Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το Νόμο 4039/2012 (Περί
Προστασίας των Ζώων…) ένα σκυλί πρέπει:


Να παραμένει σε χώρο στεγνό καθαρό και προστατευμένο από τις
καιρικές συνθήκες,



Να μην είναι μόνιμα δεμένο ή να έχει για καταφύγιο ακατάλληλες
κατασκευές (π.χ. μεταλλικές, όπως τα βαρέλια).



Να είναι εμβολιασμένο με βιβλιάριο υγείας από κτηνίατρο



Να έχει κατάλληλη τροφή και νερό,



Να έχει ηλεκτρονική ταυτότητα («τσιπ») –αντίστοιχα με το γνωστό
‘σκουλαρίκι’ που έχουν τα αιγοπρόβατα

Σας παρακαλούμε λοιπόν, να αφαιρέσετε το σκυλί σας από την
παρούσα θέση και να του προσφέρετε τη φροντίδα που προβλέπει ο
Νόμος. Θα επιστρέψουμε για να ελέγξουμε τη κατάσταση των ζώων. Αν
η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί θα αναγκαστούμε να απευθυνθούμε στις
αρμόδιες αρχές. Σας ευχαριστούμε.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας, στο

τηλέφωνο 6987081335 (Παναγιώτης

Καμπάς, Εντεταλμένος ενημέρωσης και εφαρμογής του Νόμου 4039/12).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΙ)

Κύριε Κτηνοτρόφε, Kύριε Αγρότη, Κυρία, Κύριε .
Πριν μερικές εβδομάδες σας είχαμε αφήσει ένα ενημερωτικό
σημείωμα, ενημερώνοντάς σας για το Νόμο 4039 του 2012 «Περί
Προστασίας των Ζώων», ζητώντας σας να βελτιώσετε τις συνθήκες
διαβίωσης

των

σκυλιών

σας.

Σε

πρόσφατο

επανέλεγχό

μας

διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση των ζώων δεν έχει βελτιωθεί.
Ο Νόμος 4039/2012 (Άρθρο 4) επιβάλλει όλα τα σκυλιά να έχουν
ηλεκτρονική

ταυτότητα

(«τσιπ»)

–αντίστοιχα

με

το

γνωστό

‘σκουλαρίκι’ που έχουν τα αιγοπρόβατα. Αν το σκυλί δεν έχει
ηλεκτρονική ταυτότητα («τσιπ»), σε περίπτωση ελέγχου από την
Ελληνική Αστυνομία

το πρόστιμο είναι τριακόσια (-300-) ευρώ

(Άρθρο 21). Να έχουν σωστές και καλές συνθήκες διαβίωσης όπως:
Κατάλληλο σπίτι, και όχι βαρέλι η άλλη πρόχειρη κατασκευή να έχουν
καθημερινά φαγητό (για σκυλιά) και όχι αποφάγια, ή διάφορα άβραστα
κρέατα (απορρίμματα σφαγμένων αρνιών κλπ). Να έχουν καθαρό νερό
καθημερινά, και να μην είναι δεμένα μόνιμα με κοντή αλυσίδα, σχοινί
σε αγροτικό δρόμο η μη, ακόμα και μέσα στην ιδιοκτησία σας. Ο χώρος
που θα βρίσκεται το σκυλί να καθαρίζεται τακτικά από τα περιττώματα
του , και να υπάρχει βιβλιάριο υγείας από κτηνίατρο με τα εμβόλια που
προβλέπονται από τον Νόμο.
Για όλα τα αναφερόμενα, αν ΔΕΝ τηρούνται, ο Νόμος 4039/12
προβλέπει για αρχή (500ευρώ) πρόστιμο για κακή διαβίωση

του

σκυλιού, το οποίο μπορεί να φτάσει τα (5000ευρώ) και αυτόφωρη
διαδικασία με ποινή το λιγότερο 1 έτος φυλάκισης.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και ενημερώσεις μας προς εσάς, δεν
έχετε πράξει τα δέοντα και νόμιμα για τις σωστές συνθήκες ευζωίας του
σκυλιού σας που αναφέρονται

στον Νόμο 4039/12. Έτσι

σας

ενημερώνουμε για τελευταία φορά ώστε να βελτιώσετε τις συνθήκες
διαβίωσης του σκυλιού σας, διότι σε επόμενο

έλεγχο που θα γίνει

σύντομα, θα αναγκαστούμε να επικοινωνήσουμε με την Ελληνική
Αστυνομία ώστε σας επιβληθούν τα παραπάνω προβλεπόμενα από τον
Νόμο 4039/12 πρόστιμα και ποινές.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

επικοινωνήστε μαζί μας, στο

και

διευκρινήσεις

παρακαλούμε

τηλέφωνο 6987081335

(Παναγιώτης

Καμπάς, Εντεταλμένος ενημέρωσης και εφαρμογής του Νόμου 4039/12).

