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 και διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί
μας, στο

τηλέφωνο https://www.facebook.com/groups/awrcrete/

ενημέρωσης και εφαρμογής του Νόμου 4039/12).

(Εντεταλμένος

Βάσει του νόμου 4039/2012 συνιστούν αδίκημα τα παρακάτω:
Tα παραθέτουμε ως ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΥΖΩΙΑΣ, που συνίσταται στο σύνολο των κανόνων που
πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή
μεταχείρισή τους, ώστε να μην πονούν και υποφέρουν και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της
ύπαρξής τους.
α) Χορήγηση κατάλληλης για το είδος τροφής και ύδατος.
• Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ζώα σκελετωμένα και αφυδατωμένα.
• Είναι απολύτως ακατάλληλη η χορήγηση ψοφιμιών ως τροφή.
• Το νερό που πίνει το ζώο πρέπει να είναι καθαρό (όχι μουχλιασμένο και πράσινο).
• Το καλοκαίρι απαγορεύεται να αφήνονται απότιστα για ημέρες ζώα εν γένει.
• Τα σκεύη τροφής και νερού πρέπει να είναι καθαρά.
β) Παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες χωρίς να
είναι μόνιμα δεμένα και χωρίς να διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα (μεταλλικές κατασκευέςντεπόζιτα-βαρέλια).
• Απαγορεύεται η διαβίωση ζώων σε βαρέλια, ντεπόζιτα ή άλλες πρόχειρες και ανεπαρκείς
κατασκευές που δεν παρέχουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες στα ζώα πάσης φύσεως.
• Απαγορεύεται η παντελής έλλειψη καταλύματος και η έκθεση των ζώων στο έλεος των καιρικών
συνθηκών.
• Απαγορεύεται η ύπαρξη ζώων χωμένων στα χιόνια, να κτυπιούνται αλύπητα από τις βροχές και
καταιγίδες, ζώων μέσα στον καύσωνα.
• Το ίδιο το κατάλυμα πρέπει να προστατεύεται από τον καύσωνα , το κρύο, τον παγετό και τις
βροχές.
• Το κατάλυμα πρέπει να είναι άνετο, υγιεινό, προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του
ζώου.
• Το κατάλυμα πρέπει να επιτρέπει στο ζώο να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση χωρίς να
εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις, ώστε το ζώο να μπορεί να εκγυμνάζεται και να τρέχει.
• Απαγορεύεται η μόνιμη αλυσόδεση.
• Απαγορεύεται η μόνιμη διαβίωση των ζώων σε κλουβιά.
• Επιβάλλεται ο καθαρισμός του χώρου διαβίωσης του ζώου από τα περιττώματα.
• Υποχρεωτική η δυνατότητα άσκησης (περίπατος), η οποία ορίζεται ως απαραίτητη για την υγεία
και την ευζωία του ζώου.
• Η παραβίαση των παραπάνω κανόνων εμπεριέχουν βασανισμό, κακοποίηση και θανάτωση με
ενδεχόμενο δόλο.

• Εφόσον το ζώο αφαιρεθεί από το σημείο που έγινε η καταγγελία , ο κηδεμόνας είναι
υποχρεωμένος να καταδείξει στα Αστυνομικά όργανα το νέο σημείο που ευρίσκεται, προκειμένου
να ελεγχθούν οι νέες συνθήκες ευζωίας του, ειδάλλως διώκεται για εγκατάλειψη (διοικητική και
ποινική δίωξη)
γ) Φροντίδα για ιατρική περίθαλψη.
• Υποχρεωτικός εμβολιασμός των ζώων και εφοδιασμός του κηδεμόνα με βιβλιάριο υγείας, όπου να
αναγράφονται οι τελευταίοι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις με αναφορά στον ειδικό κωδικό
της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου σήμανσης (μικροτσίπ) επαρκώς υπογεγραμμένα από τον
κτηνίατρο.
• Ζώα χωρίς δερματοπάθειες (ψώρα,πληγές,φλεγμονές κλπ) και χωρίς εξωπαράσιτα (τσιμπούρια,
ψύλλοι).
δ) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη ζώου.
ε) Απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ είδους ζώου και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ΄ αυτού ΙΔΙΩΣ η δηλητηρίαση, το
κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός.
• Το κόψιμο αυτιών και ουράς θεωρείται ακρωτηριασμός.
• Απαγορεύονται η εμφάνιση ή παρέλαση ζώων ενώπιον κοινού σε τσίρκο ή θιάσους
• Απαγορεύεται η διατήρηση και χρησιμοποίηση ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ζώου σε επιχειρήσεις
ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινήτων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή
άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
• Απαγορεύεται η εκτροφή, εκπαίδευση και συμμετοχή ζώων σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας.
• Απαγορεύεται η κατανάλωση κρέατος σκύλων και γατών.
• Απαγορεύεται η παραγωγή γούνας, δέρματος και η παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών
από σκύλους και γάτες.
στ) Απαγορεύονται η μόνιμη παραμονή ζώων συντροφιάς σε μπαλκόνια, βεράντες, στους ανοιχτούς
χώρους διαμερισμάτων και στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών . Κατ΄ εξαίρεση
επιτρέπονται στην πυλωτή, στην ταράτσα και στον κήπο πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει ομόφωνη
απόφαση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων (απόφαση Γ.Σ.)
ζ) Απαγορεύεται η θανάτωση θηλαστικών στα σφαγεία , ιδιωτικά και δημοτικά, χωρίς να έχει
προηγηθεί της αφαίμαξης ακαριαία αναισθητοποίηση (ν. 1197/81).
η) Νόμος 2017/92 περί κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ζώα συντροφιάς :
Άρθρο 3 , παρ 1 « κανείς δεν πρέπει να κάνει άσκοπα ένα ζώο Συντροφιάς να πονά, υποφέρει ή να
αγωνιά.
Άρθρο 4 , παρ. 2, β «Κάθε άτομο που έχει ένα ζώο συντροφιάς πρέπει να του παρέχει τις
κατάλληλες δυνατότητες άσκησης».

