ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Tο σ-ν «Νέο Πλαίσιο για την Ευζωία των Ζώων -Πρόγραμμα Άργος» περιέχει δομικά λάθη,
με αποτέλεσμα να μην προάγεται η ευζωία των ζώων και να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι της
αποτελεσματικής διαχείρισης του πληθυσμού και της προστασίας δεσποζόμενων και
αδέσποτων ζώων συντροφιάς ούτε η υπεύθυνη ιδιοκτησία.

Αντιτίθεται:
 Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που κυρώθηκε
με τον ν. 2017/1992 (Α΄32) η οποία αποτελεί τον οδηγό όλων των Ευρωπαϊκών
νομοθεσιών για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
 Στο κώδικα για την Υγεία των Χερσαίων Ζώων (Terrestrial Code) του Παγκόσμιου
Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (O.I.E.) που είναι υποχρεωμένη η Χώρα μας να
εφαρμόζει και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 7.7. αυτού που προβλέπει τη δομή των
προγραμμάτων ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων με σκοπό την
πρόληψη μετάδοσης της λύσσας, άλλων ζωοανθρωπονόσων, καθώς και την
προστασία των ζώων αυτών (2019 © OIE - Terrestrial Animal Health Code 28/06/2019,
Chapter
7.7.
Stray
Dog
Population
Control,
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=titre_1.7.htm).
 με τις βασικές διατάξεις του Κανονισμού για την υγεία των ζώων με αριθ. Ε.Ε
2016/429 «Animal Health Law», όπως τους ορισμούς που αφορούν τα ζώα
συντροφιάς, αλλά και άλλες διατάξεις που αφορούν παρακολούθηση ασθενειών,
υγειονομική πιστοποίηση των ζώων αυτών στο εμπόριο μεταξύ κρατών-μελών αλλά
και με τρίτες χώρες, καθώς και στις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό και εξωτερικό
της χώρας.
 με τους Κατ’ Εξουσιοδότηση του ΚΑΝ. 2016/429 Κανονισμούς της Ε.Ε. με αριθ.
2019/2035 και 2020/688. Ο κανονισμός Ε.Ε. 2016/429 και οι κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή σε όλη την Ε.Ε. από την 21η Απριλίου 2021.
Στόχευση του σχεδίου νόμου με τις πληθώρα φωτογραφικές διατάξεις που θα αναδείξουμε
παρακάτω είναι:
 Η εκκωφαντική αποδόμηση του πρωτοποριακού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει
σήμερα και αναγνωρίζει τα ζώα συντροφιάς ως έμβια και συναισθανόμενα όντα,
μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε άσχετο με το αντικείμενο Υπουργείο.
 Ανάθεση της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και
παραμονής των αδέσποτων ζώων σε παράνομα καταφύγια.
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 η απαλλαγή των αιρετών Δημάρχων και Αντιδημάρχων από την ευθύνη της
εποπτείας,
 η διευκόλυνση και νομιμοποίησή της μαζικής αποστολής και του εμπορίου των
αδέσποτων ζώων και των δεσποζόμενων ζώων μέσω δήθεν «φιλοζωικών
σωματείων» με έδρα σε χώρες της Ε.Ε. και “λύση του προβλήματος των αδεσπότων
ζώων ” με την παράδοση της τύχης των ζώων σε Μ.Κ.Ο
 H παρέμβαση σε εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις που αφορούν εμπορία και
διακίνηση αδέσποτων ζώων,
 Χαλάρωση της εποπτείας της διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων,
γεγονός απαράδεκτο από την άποψη της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, αλλά και της
προστασίας και της Ευζωίας των ζώων, όταν όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση στην
Ελλάδα με τα αμέτρητα παράνομα καταφύγια ιδιωτών και φιλοζωικών
οργανώσεων, όπου διαβιούν σε άθλιες συνθήκες ανεμβολίαστα και αστείρωτα ζώα
συντροφιάς, που τελικά πολύ συχνά καταλήγουν αντικείμενο εκμετάλλευσης
(trafficking).
 Δεν προάγεται η υπεύθυνη ιδιοκτησία , η οποία είναι η μόνη βιώσιμη λύση στο
πρόβλημα των αδεσπότων ζώων, που στη χώρα μας αποθαρρύνεται λόγω της
χαλαρότητας της εφαρμογής της νομοθεσίας
 Η επαναφορά του μπόγια (περισυλλογή εν είδει αντικειμένων των αδέσποτων ζώων
από τον οποιοδήποτε ο οποίος θα τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν και προώθηση της
ασυλοποίησής των αδέσποτων ζώων σε δημοτικά και ιδιωτικά καταφύγια)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Αρμοδιότητας εποπτείας και Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
(ΕΜΖΣ)»
Με το άρθρο 3 παρ 3 ορίζεται ως Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των
επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων από δεσποζόμενα που
εκπονούν οι δήμοι σύμφωνα με την παρ. 2 το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών.
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Αποκόπτεται δηλαδή ένα τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης κτηνιατρικής και μεταφέρεται σε
αναρμόδιο με το θέμα Υπουργείο πράγμα το οποίο αντιτίθεται με κάθε έννοια ορθολογικής
και επιστημονικής οργάνωσης του κράτους και των υπηρεσιών του.
Είμαστε αντίθετοι στον πολυκερματισμό της κτηνιατρικής υπηρεσίας διότι δεν δύναται να
τεκμηριωθεί επιστημονικά και τεχνικά η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά στα
ζώα συντροφιάς δηλαδή μιας μόνο κατηγόριας ζώων συντροφιάς, από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα :
 Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ έχει οριστεί στον Παγκόσμιο
Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών-ΟΙΕ) από
την ίδρυσή του ως η κεντρική Κτηνιατρική Αρχή η οποία σύμφωνα με τις Οδηγίες του
εν λόγω Οργανισμού νομοθετεί, συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή
προγραμμάτων διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς και την προώθηση
της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς (Terrestrial Animal Health Code,
Chapter 7.7., Stray Dog Population Control, 2011).
 Επίσης για τον ίδιο οργανισμό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γενική Διεύθυνση
Κτηνιατρικής αποτελεί την κεντρική αρμόδια αρχή για την υγεία και την ευζωία των
ζώων. Οι Κτηνιατρικές Αρχές είναι ορισμένες και εξουσιοδοτημένες να εκπροσωπούν
την χώρα σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, για όλα τα είδη των
ζώων, είτε αυτά είναι παραγωγικά είτε ζώα συντροφιάς
 Από το 2011 έχει απαντήσει το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι «
Δεν πρέπει δε να διαφεύγει της προσοχής ότι τα προγράμματα περισυλλογής και
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι συνδεδεμένα με τα προγράμματα
καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων (εχινικοκκίαση, λύσσα κλπ.) και για το λόγο αυτό
επιβάλλεται η Κτηνιατρική τους εποπτεία. Επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
θέματα που αφορούν στην προστασία των ζώων υπάγονται στην αρμοδιότητα Ειδικού
Τομέα (Sector) της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την Υγεία των
Ζώων και συζητούνται στις τακτικές θεσμοθετημένες συσκέψεις των επικεφαλής των
κτηνιατρικών υπηρεσιών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Δεν υφίσταται επομένως
κανένας τεχνικός ή επιστημονικός λόγος για την αφαίρεση της σχετικής
αρμοδιότητας από τη Δ/νση ΚΑΦΕ.»
 Η μεταφορά αρμοδιοτήτων επιτήρησης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στο
Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία
των Ζώων (ΟΙΕ), της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Υγεία των Ζώων, καθώς και με
την αποκλειστική αρμοδιότητα των επίσημων κτηνιάτρων για τη διενέργεια των
κτηνιατρικών ελέγχων στα ζώα (συντροφιάς, παραγωγικά και άγρια).
 Αντίθετοι στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων είναι μεταξύ άλλων το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο, οι υπηρεσιακοί κτηνίατροι των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων , ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, οι κτηνιατρικές σχολές, η
Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων,
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 Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική οι κτηνιατρικές υπηρεσίες υπάγονται στα Υπουργεία
Γεωργίας,
 Η νέα ενιαία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων που θα
ισχύσει από 1/1/2021 δεν αναφέρεται μόνο στα παραγωγικά ζώα, αλλά σε όλα
ανεξαιρέτως τα ζώα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 429/2016),
 Η σύνταξη σχεδίου νόμου για τα ζώα συντροφιάς από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών, αναρμόδιο υπουργείο το οποίο δεν διαθέτει κτηνιατρικές
υπηρεσίες, γνώση, εξειδίκευση και τα ψηφιακά εργαλεία ( ψηφιακή βάση δεδομένων
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, σύστημα TRACES που αφορά στην
καταγραφή των μετακινήσεων όλων των ζώων, ψηφιακή υπηρεσία παρακολούθησης
της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από τους δήμους, από την οποία αντλούνται
βασικά στοιχεία καταγραφής και μεταβιβάζονται ετησίως στον Παγκόσμιο Οργανισμό
για την Υγεία των ζώων (ΟΙΕ)) τα οποία διαθέτει στο ΥΠΑΑΤ, προβλέπεται αφενός να
έχει δυσμενείς συνέπειες στη Δημόσια Υγεία, στην Υγεία των Ζώων συντροφιάς, και
στην προστασία τους, αφετέρου δεν πληροί τα κριτήρια καλής νομοθέτησης και
αντιτίθεται με κάθε έννοια ορθολογικής και επιστημονικής οργάνωσης του κράτους
και των υπηρεσιών του.
 Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νυν Υπουργός Εσωτερικών,
κος Βορίδης, με σχετικό δελτίο τύπου την 5-2-2021 που αφορούσε συνέντευξη που
παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό ανέφερε μεταξύ άλλων με σαφήνεια ότι « ότι
σε κάθε περίπτωση αυτό αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…»
 Δεσμεύτηκε ο κος Βοριδης κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στην Βουλή με
θέμα : «Μετέωρη η ανάληψη ευθύνης για την υγεία και προστασία των Ζώων
Συντροφιάς. Ποιος ο Ρόλος των Κεντρικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την υγεία και
την προστασία δεσποζόμενων
και αδέσποτων ζώων συντροφιάς;» ότι θα
ακολουθηθούν τα βασικά διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία
των Ζώων
 Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αραμπατζή, σε απάντηση
σχετικής ερώτησης στη Βουλή, ανέφερε ρητά ότι «Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
του ΥΠΑΑΤ ως κεντρική αρμόδια αρχή για τον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία
των Ζώων (2017, OIE –TerrestrialAnimalHealthCode , Chapter 7.7.) και ως κεντρική
αρμόδια αρχή για την προστασία των ζώων (παραγωγικών, άγριων, ζώων συντροφιάς
κ.λπ.), παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και
παράλληλα εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνονται οι
στόχοι της μείωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της προστασίας της δημόσιας
υγείας και της διασφάλισης της προστασίας και ευζωίας των ζώων…».

Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)»: Άρθρα 2 και 4
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 Προκαλεί εύλογα ερωτήματα η μεταφορά της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) η οποία είναι ανεπτυγμένη και
εφαρμόζεται από τις αρχές του 2016 και φυσικά μπορεί να αναπτυχθεί και άλλο.
(Μητρώο καταφυγίων, μητρώο φιλοζωικών , μητρώο εκτροφέων )
 Αποτελεί συστατικό στοιχείο των προγραμμάτων παρακολούθησης των
προγραμμάτων ζωοανθρωπονόσων που σχετίζονται με τα ζώα συντροφιάς και ιδίως
της λύσσας και είναι κρίσιμη για τον έλεγχο της εμβολιακής κατάστασης των
αδεσπότων ζώων.
 Η εφαρμογή ελέγχεται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που επιθεωρούν τη Χώρα μας για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος
της λύσσας και άλλων προγραμμάτων ζωοανθρωπονόσων
 Υλοποιoύνται δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία του νομοθετικού πλαισίου που
πρέπει να υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Διαχείρισης του Πληθυσμού των Ζώων
Συντροφιάς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των
Ζώων (Article 7.7.9): α) την σήμανση και την καταγραφή των σκύλων και των γατών
σε κεντρική βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η κτηνιατρική υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ
που είναι η κεντρική αρμόδια αρχή για την υγεία και την ευζωία των ζώων σύμφωνα
με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων και β) την
ιχνηλασιμότητά τους και την παρακολούθηση των προληπτικών μέτρων (καθεστώς
εμβολιακής κάλυψης) δεσποζόμενων και αδέσποτων σκύλων και γατών στο
πλαίσιο των προγραμμάτων καταπολέμησης της λύσσας και άλλων
ζωοανθρωπονόσων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και της προστασίας
των ζώων συντροφιάς.
 Χρησιμοποιείται ως σημαντικό εποπτικό εργαλείο από τους επισήμους Κτηνιάτρους
των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, οι οποίοι έχουν
αποκτήσει σχετική πρόσβαση.
 Αναπτύχθηκε η ψηφιακή υπηρεσία παρακολούθησης της διαχείρισης των αδεσπότων
ζώων από τους Δήμους.
 Απέκτησε πρόσβαση η Ελληνική Αστυνομία
 Πλέον αυτών το ΥπΑΑΤ έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζει μητρώο καταφυγίων και
ενδιαιτημάτων σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων, ενώ το μητρώο εκτροφέων, μαζί με την ΚΥΑ για τους ειδικότερους όρους
έγκρισής τους σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 6 θα ολοκληρώνονταν εντός του
2021.
 Εν κατακλείδι η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σχεδιάστηκε από τους κτηνιάτρους
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ώστε να περιλαμβάνει τις πληροφορίες και να
καλύπτει τις ανάγκες των διαφόρων κτηνιατρικών δράσεων των διαφορετικών
Τμημάτων και Διευθύνσεων της, που υλοποιούν την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία
και βάση των παραπάνω συνάγεται ότι οποιαδήποτε αρχή ή υπουργείο μπορεί με
μια απλή διαδικασία να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση για την άσκηση των δικών του
αρμοδιοτήτων .
 Με την υπ’ αριθμ. 2073/2017 Απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου
Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση και επιβλήθηκε στον Π.Κ.Σ. η δικαστική δαπάνη
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του Δημοσίου. H απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της24ης
Αυγούστου 2017 και αναφέρει μεταξύ άλλων :
«…η νέα Διαδικτυακή Βάση έχει καταστεί πλήρως λειτουργική από 18.8.2015, ο δε
σχεδιασμός της, που προβλέπει σύστημα λογικών ελέγχων για κάθε καταχωρούμενη
πληροφορία:
(α) επιτρέπει τη χρήση της από όλα τα πρόσωπα τα οποία ως «φορείς εκτέλεσης
της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους» έχουν
τη δυνατότητα προσβάσεως σε αυτήν,
(β) διασφαλίζει την ακεραιότητα της πληροφορίας, καθόσον καθίσταται
υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων πριν από την
ηλεκτρονική υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος καταχωρίσεως,
(γ) απαιτεί την εισαγωγή παραμετροποιημένων δεδομένων (πχ είδος ζώου, φύλο,
φυλή, είδος τριχώματος) για την καταγραφή με ενιαίο τρόπο των ζώων και την
αποφυγή καταχωρίσεως σφαλμάτων ή υποκειμενικών εκτιμήσεων,
(δ) διασφαλίζει την απαραίτητη αμφίδρομη αντιστοίχιση μεταξύ ζώου και
ιδιοκτήτη και
(ε) επιτρέπει τη δυνατότητα εμπλουτισμού με πεδία που σχετίζονται με
υγειονομικές πληροφορίες κατά τη διαχείριση νοσημάτων των ζώων και
ζωοανθρωπονοσογόνων παραγόντων, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο από τις καθ’ ύλην
αρμόδιες αρχές.
Με τον τρόπο αυτό «εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου και η αντιστοίχιση
με τα ατομικά στοιχεία συγκεκριμένου ιδιοκτήτη», ώστε να περιορισθεί το
φαινόμενο της εγκαταλείψεως δεσποζόμενων ζώων, καθίσταται ευχερέστερη η
εκτέλεση προγραμμάτων περισυλλογής και διαχειρίσεως αδέσποτων ζώων και
δημιουργείται ένα σημαντικό εποπτικό εργαλείο, για τον σχεδιασμό και τη
διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές προγραμμάτων ελέγχου και αντιμετωπίσεως
σημαντικών ζωοανθρωπονοσογόνων παραγόντων, επικίνδυνων για τη δημόσια
υγεία.
Ποιοι είναι λοιπόν οι πραγματικοί λόγοι μεταφοράς του Μητρώου ζώων σε άσχετο με το
αντικείμενο Υπουργείο ;
Ως φορέας δηλώνουμε με εκκωφαντικό τρόπο την αντίθεση μας στην μεταφορά της βάσης
δεδομένων από το ΥΠΑΑΤ, και υπερθεματίζουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της (Υπομητρώο
Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων, Υπομητρώο Καταφυγίων, Υπομητρώο
Εκτροφέων, Υπομητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς και Μητρώο Ψηφιακής
Υπηρεσίας Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων)

2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΜΚΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ –
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ( Άρθρα 2, 4 , 7 , 9, 23 και
37)
Βάση της νομοθεσίας (Ν2017/1992 και Ν4039/12) η φροντίδα για την ευζωία των ζώων
πρέπει να ασκείται, κατά κύριο λόγο, από

δημόσιους φορείς με την εποπτεία των
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Υπηρεσιών τους και να μην επαφίεται στον εθελοντισμό των οργανώσεων ώστε να είναι
συστηματική και όχι περιστασιακή (ΓΝΣΚ 200/2018)
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία της Υγείας των Ζώων, η διαχείριση αλλά και η
παρακολούθηση του πληθυσμού των αδεσπότων ζώων είναι δέσμια αρμοδιότητα και του
Δήμου (τοπική Αρμόδια Αρχή) για τη διασφάλιση πρωτίστως της κτηνιατρικής Δημόσιας
Υγείας (καταπολέμηση και πρόληψη ζωοανθρωπονόσων), αλλά και της υγείας και ευζωίας των
ζώων.
Επίσης με την υφιστάμενη νομοθεσία καθορίστηκαν ως χώροι διαχείρισης και φροντίδας
των αδέσποτων ζώων μέχρι την αποθεραπεία τους, τα καταφύγια τα οποία είναι
αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον Ν.604/1977 και του Π.Δ 463/1978, προκειμένου να
διασφαλίζεται η συστηματική και με επιστημονικό τρόπο η φροντίδα των ζώων (ΓΝΣΚ
200/2018)
Με βάση τις οδηγίες ο ρόλος των ΜΚΟ και σωματείων είναι ρόλος συνεισφοράς στις αρχές
σε τοπικό επίπεδο.
Στο σ-ν παρέχονται αρμοδιότητες διαχείρισης αδεσπότων ζώων σε ΜΚΟ και σε ιδιώτες
χωρίς έλεγχο και εποπτεία από τις τοπικές κτηνιατρικές και δημοτικές αρχές (όπως ισχύει
στο ν. 4039/2012),
Είναι ευδιάκριτο ότι το επίπεδο προστασίας των αδέσποτων ζώων υποβαθμίζεται σε σχέση
με τον ισχύοντα ν. 4039/2012, μέσω φωτογραφικών διατάξεων που αναφέρονται ποιο
κάτω με χαρακτηριστικότερο την δυνατότητα που παρέχεται σε ιδιώτες και τα φιλοζωικά
σωματεία να μπορούν να διαχειρίζονται ζώα συντροφιάς παράλληλα με τους Δήμους και
να μην απαιτείται να έχουν κατάλληλες υποδομές και προσωπικό για τη διατήρηση των
ζώων.
Η μόνη απαίτηση που υπάρχει στο σ-ν προκειμένου τα φιλοζωικά σωματεία ή οργανώσεις
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να συνάπτουν έγγραφες συμφωνίες με τους Δήμους για την
άσκηση της αρμοδιότητας ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των αδεσπότων ζώων,
είναι η εγγραφή τους στο μητρώο φιλοζωικών σωματείων.
Επιπλέον, δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο σαφής αρμοδιότητα εποπτείας ως προς τη
διαχείριση των ιδιωτών και των σωματείων, παραβιάζοντας τις βασικές αρχές της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (ν. 2017/1992).
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 Στο άρθρο 2 «Ορισμοί» αναφέρεται ως Αδέσποτο ζώο συντροφιάς κάθε ζώο
συντροφιάς, ιδίως σκύλος και γάτα, το οποίο δεν θεωρείται δεσποζόμενο ζώο
συντροφιάς
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή σύμβαση Ν2017/1992, που έχει υπερνομοθετική ισχύ
«αδέσποτο ζώο, εννοούμε κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει σπίτι, είτε βρίσκεται
εκτός ορίων του σπιτικού του ιδιοκτήτη του ή του φύλακά του και δεν βρίσκεται υπό την
άμεση επίβλεψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη ή φύλακα.
Η μη σήμανση του ζώου από τον ιδιοκτήτη του, δεν το καθιστά αυτόματα αδέσποτο. Σε
κανένα ορισμό και σε καμία χώρα το ζώο χωρίς σήμανση και καταγραφή δεν θεωρείται
αδέσποτο
Ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση που το ζώο δεν έχει σήμανση θεωρείται μη συμμορφούμενος
και του επιβάλλονται κυρώσεις.
Η συγκεκριμένη αστοχία συναντάται και στο άρθρο 7 παράγραφος 5 εδάφιο (β) και (βα)
« Τα ζώα που περισυλλέγονται επειδή περιφέρονται σε δημόσιους χώρους ελέγχονται για
ηλεκτρονική σήμανση:
(βα) Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα..»
Η συγκεκριμένη διάταξη ικανοποίει και εξυπηρετεί επιδιώξεις ορισμένων φιλοζωικών
σωματείων και ιδιωτών, οι οποίοι περισυλλέγουν παράνομα αδέσποτα ζώα είτε αφαιρούν
ζώα δεσποζόμενα τα οποία δεν φέρουν σήμανση και δια αυτού του τρόπου μεταβιβάζεται
παρανόμως η κυριότητα των ζώων.
Η διάταξη αυτή έχει άμεση σχέση με την διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 6 σύμφωνα
με την οποία «Στην περίπτωση αυτή (της περισυλλογής ζώων από φιλοζωικά σωματεία) τα
ζώα καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη το ως άνω σωματείο ή οργάνωση ή
ιδιοκτήτη καταφυγίου, οι οποίοι μεριμνούν για την υιοθεσία τους κατά το άρθρο 9.»
του άρθρου 4 παράγραφος 13 σύμφωνα με την οποία τα φιλοζωικά σωματεία μπορούν
«να σημαίνουν, να καταγράφουν, στειρώνουν και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους
δωρεάν» στα κτηνιατρεία των Δήμων.
Ο συνδυασμός των διατάξεων αυτών ανοίγει παράθυρο για την νομιμοποίηση των
παράνομα αποκτηθέντων ζώων, παρουσίαση δεσποζόμενων ζώων ως αδέσποτων και
αντίστροφα.
Σύμφωνα με την διάταξη και του ισχύοντος νόμου, η υιοθεσία είναι η τελική πράξη της
διαχείρισης προκειμένου το ζώο να αποκτήσει ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο) που θα το
φροντίζει για μια ζωή και προϋποθέτει τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου.
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Επισημαίνεται ότι η υιοθεσία ζώου έχει την έννοια πράξεως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που αποσκοπεί στη φροντίδα και την προστασία του ζώου από τον ιδιοκτήτη του και όχι
περαιτέρω μεταβίβασή του, σύμφωνα με τις αρχές της υπεύθυνης ιδιοκτησίας.
Επιπλέον καταστρατηγείται το άρθρο 12 του ν. 2017/1992 (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προστασία των Ζώων Συντροφιάς) όπου στα μέτρα για τη Μείωση του Αριθμού των
Αδεσπότων ζώων τα κράτη μέλη πρέπει να περιλαμβάνουν «…γγ. την ενθάρρυνση του
ατόμου που βρίσκει έναν αδέσποτο σκύλο ή γάτα να το επισημαίνει στην αρμόδια αρχή».
O συνδυασμός των διατάξεων αυτών αποτελεί σημαντικό κενό όσον αφορά την
ιχνηλασιμότητα των ζώων αφού γεννάται το ερώτημα, ποια είναι η προέλευση των ζώων
που δεν είναι καταγεγραμμένα και κατέχονται από φιλοζωικά σωματεία; (Παράνομα
αποκτηθέντα ζώα δεσποζομενα τα οποία δεν φέρουν σήμανση κτλ )
Ενδεχομένως και μη νόμιμοι εκτροφείς και έμποροι να εμφανίζονται ως σωματεία και να
επωφελούνται και από τις δωρεάν υπηρεσίες των Δήμων δηλαδή διάθεση κρατικών πόρων.
Πλέον των ανωτέρω με την διάταξη του άρθρου 4 παρ 16, σύμφωνα με την οποία «.. Αν το
εξαφανισμένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον τριών (3)
ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων
Συντροφιάς, τότε δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται
το εξής: «3+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής», να λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για
αδέσποτα ζώα τα οποία έχουν περισυλλεγεί από σωματεία και φυσικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς τα οποία
προχωρούν στην αφαίρεση του Microchip και τοποθέτηση νέου. Επομένως το ζώο με τον
παλιό αριθμό σήμανσης «εξαφανίζεται» ενώ στην πραγματικότητα έχει αποκτηθεί διακινηθεί παράνομα και σε 3 χρόνια διαγράφεται το παλιό και εξαφανίζεται κάθε ίχνος.
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η προστασία τον ζώων ;
 Εισάγονται στο άρθρο 2 οι ορισμοί του προσωρινού ιδιοκτήτη και του αναδόχου
Ο ορισμός του προσωρινού ιδιοκτήτη δε εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Η έννοια του ιδιοκτήτη όπως
ορίζεται στα ευρωπαϊκά κείμενα, αφορά μόνο φυσικό πρόσωπο που συντηρεί το ζώο
συντροφιάς κυρίως μέσα στο σπίτι του για ευχαρίστησή του και σαν σύντροφο του. Τα
υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα και φροντίζουν προσωρινά το ζώο
(«ανάδοχοι», εκτροφείς, καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς, κ.λ.π.) ορίζονται ως
κάτοχοι και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την ευζωία και την υγεία των ζώων με
τους ιδιοκτήτες.
Ενώ ως ιδιόκτητης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο , ως προσωρινός ιδιοκτήτης δύναται να είναι
και νομικό πρόσωπο.
Επίσης η έννοια του αναδόχου δεν υπάρχει σε νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε
κανένα κείμενο Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο ορθός όρος είναι «κάτοχος» και η έννοια του
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αναδόχου καλύπτεται από τον όρο του κατόχου (μόνιμου ή προσωρινού), σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429.
Αντίθετα υπάρχει η έννοια της υιοθεσίας η οποία αναφέρεται στην παραχώρηση ενός ζώου
σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεσμεύεται να το κρατήσει κατά το δυνατόν για όλη του τη ζωή
ασκώντας «υπεύθυνη ιδιοκτησία» που όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να είναι η βασική
αρχή των προγραμμάτων διαχείρισης του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς.
 Με την αναδοχή αποδεχόμαστε το καθεστώς «επαγγελματιών φιλόζωων» που
φιλοξενούν ζώα χωρίς να τα υιοθετούν, ώστε να μην αναλάβουν πλήρως την ευθύνη
τους για τα ζώα αυτά
 Με το καθεστώς του αναδόχου νομιμοποιείται η διατήρηση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς σε παράνομα καταφύγια όταν σύμφωνα με την νομοθεσία μας
(Ν4039/12) τα καταφύγια τα οποία είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον Ν.604/1977
και του Π.Δ 463/1978, έχουν καθοριστεί ως χώροι διαχείρισης και φροντίδας των
αδέσποτων ζώων μέχρι την αποθεραπεία τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η
συστηματική και με επιστημονικό τρόπο η φροντίδα των ζώων (ΓΝΣΚ 200/2018).

 Στο άρθρο 23 του σχεδίου νόμου δεν αναφέρεται το Π.Δ. 463/1978 στη σχετική
νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς , ενώ με το άρθρο 41 καταργείται και η υπ’ αρ. 280262/3.12.2003 ΚΥΑ
που προβλέπει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτουν, οι διαστάσεις
των χώρων φιλοξενίας και των χώρων άσκησης κλπ. Στο άρθρο 39 προβλέπεται η
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με την οποία θα ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
οι κανόνες λειτουργίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με αυτόν τον τρόπο
επιχειρείται η τροποποίηση της μέχρι τώρα ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να
απλουστευτούν οι απαιτήσεις για τους χώρους παραμονής και διαβίωσης των
αδέσποτων ζώων, σε σχέση με τα ενδιαιτήματα δεσποζόμενων ζώων έτσι ώστε να
νομιμοποιηθούν τα υπάρχοντα παράνομα καταφύγια φιλοζωικών σωματείων και
ιδιωτών.

 Νομιμοποιείται επίσης η μαζική αποστολή αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε νομικά
πρόσωπα του εξωτερικού ως ανάδοχους η ως προσωρινούς ιδιοκτήτες, η
παραμονή αυτών των ζώων σε καταφύγια του εξωτερικού και τέλος η εμπορία
ζώων . Από τις μέχρι τώρα υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί η έχουν ασκηθεί ποινικές
διώξεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα ζώα
δεν προορίζονταν για κάτοικους εξωτερικού που επιθυμούσαν να υιοθετήσουν ζώα
συντροφιάς από την χώρα μας, αλλά είχαν αποδέκτες νομικά πρόσωπά τα οποία
διέθεταν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς έναντι χρηματικού ποσού, μια
δραστηριότητα που σύμφωνα με απόφαση του ΕΚ υπάρχει βαθμός ομοιότητας
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μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία
δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου
ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται στην πώληση σκύλων από
κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος δραστηριότητας δεν μπορεί
να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα» . Με την διάταξη του άρθρου
9 παράγραφος 5 νομιμοποιείται το εμπόριο αδέσποτων ζώων αφού προβλέπεται
η καταβολή δαπανών σίτισης και ιατρικής φροντίδας.
 Φιλοζωικά σωματεία του εξωτερικού που διαθέτουν νόμιμο καταφύγιο στις
χώρες που εδρεύουν, δύναται να παρουσιάζονται είτε ως προσωρινοί ιδιοκτήτες
είτε ως ανάδοχοι των αδέσποτων ζώων χωρίς να μεσολαβεί κανένας Δήμος. Τα
αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται θα μεταφέρονται στα καταφύγια των νομικών
προσώπων αυτών. Α) Στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί το ζώο συντροφιάς ποια
θα είναι η τύχη του ; Β) Για ποιο λόγο δεν προκρίνεται η υπεύθυνη υιοθεσία σε
φυσικά και μόνο πρόσωπα; Γ) Μήπως δια αυτού του τρόπου επανέρχεται η
ευθανασία με έμμεσο τρόπο όπως ισχύει σε μερικές χώρες υποδοχής των αδέσποτων
ζώων που αποστέλλονται από την χώρα μας ;

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων
Ενώ στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προβλέπεται η υποχρέωση των
Δήμων να διαθέτουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, η
διάταξη αυτή αποδυναμώνεται και εν τέλει αναιρείται εκκωφαντικά.
 Ενώ διατηρείται η υποχρέωση του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με φιλοζωικά σωματεία κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας με τον Δήμο για τη διαχείριση, από το σ-ν αφαιρείται η υποχρέωση του
Δήμου για συνολική εποπτεία ως προς την διαχείριση των αδέσποτων ζώων όπως
ισχύει στον Ν4039/12 άρθρο 9 παρ. 1 «..με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη
συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του
ορίων..»
 από το σ-ν αφαιρείται η υποχρέωση του Δήμου, να ασκεί εποπτεία στα φιλοζωικά
σωματεία στα οποία εκχωρείται η διαχείριση των αδέσποτων ζώων με έγγραφη
συμφωνία όπως ίσχυε με το άρθρο 9 παρ 1 του Ν4039/12 «Οι κατά τα ως άνω
φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν
να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών
εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία
στο χειρισμό των ζώων…»
 Με το σ-ν η μόνη απαίτηση για την υπογραφή έγγραφης συμφωνίας μεταξύ Δήμου
κα φιλοζωικών σωματείων είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Φιλοζωικών
Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και όχι η
ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η
παράγραφος 5 εδάφιο (βαδ) του άρθρου 7 «Μετά την παροχή της αναγκαίας
κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, τα περισυλλεγέντα ζώα συντροφιάς
οδηγούνται… ή στα συνεργαζόμενα με έγγραφη συμφωνία φιλοζωικά σωματεία και
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οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό να υιοθετηθούν κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 9.» Το ερώτημα που ανακύπτει είναι που θα φιλοξενούνται
σε αυτή την περίπτωση τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς;
 Υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθρου 4 παρ 13, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται
ότι τα φιλοζωικά σωματεία μπορούν «να σημαίνουν, να καταγράφουν, στειρώνουν
και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν» στα κτηνιατρεία των Δήμων.
Η διάταξη αυτή αφενός ανοίγει παράθυρο για την νομιμοποίηση παράνομα
αποκτηθέντων ζώων (είτε δεσποζόμενα είτε αδέσποτα χωρίς να φέρουν σήμανση) και με
αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται το άρθρο 12 του ν. 2017/1992 (Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς) όπου στα μέτρα για τη Μείωση του Αριθμού
των Αδεσπότων ζώων τα κράτη μέλη πρέπει να περιλαμβάνουν «…γγ. την ενθάρρυνση
του ατόμου που βρίσκει έναν αδέσποτο σκύλο ή γάτα να το επισημαίνει στην αρμόδια
αρχή».
Επιπλέον η διάταξη αυτή αποτελεί σημαντικό κενό όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των
ζώων αφού γεννάται το ερώτημα, ποια είναι η προέλευση των ζώων που δεν είναι
καταγεγραμμένα και κατέχονται από φιλοζωικά σωματεία.
 Με την διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 6 «Επιτρέπεται η περισυλλογή και η
φιλοξενία αδέσποτου ζώου και από εγγεγραμμένα στο οικείο μητρώο της παρ. 23
του άρθρου 2 φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια, καθώς και από ιδιώτες που
διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια. Στην περίπτωση αυτή τα ζώα καταχωρούνται
στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη το ως άνω σωματείο ή οργάνωση ή ιδιοκτήτη
καταφυγίου, οι οποίοι μεριμνούν για την υιοθεσία τους κατά το άρθρο 9
Παράγραφο 5 εδάφιο (β) και (βα)
 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή σύμβαση Ν2017/1992, που έχει υπερνομοθετική ισχύ
«αδέσποτο ζώο, εννοούμε κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει σπίτι, είτε
βρίσκεται εκτός ορίων του σπιτικού του ιδιοκτήτη του ή του φύλακά του και δεν
βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη ή φύλακα.
 Η μη σήμανση του ζώου από τον ιδιοκτήτη του, δεν το καθιστά αυτόματα αδέσποτο.
Σε κανένα ορισμό και σε καμία χώρα το ζώο χωρίς σήμανση και καταγραφή δεν
θεωρείται αδέσποτο
 Ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση που το ζώο δεν έχει σήμανση θεωρείται μη
συμμορφούμενος και του επιβάλλονται κυρώσεις.
Προβλέπεται ότι φιλοζωικό σωματείο ή οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή φυσικό
πρόσωπο που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο το επιθυμεί, είναι δυνατή η μεταβίβαση
της προσωρινής ιδιοκτησίας ενός αδέσποτου σε αυτά, με αντίστοιχη ενημέρωση του ΕΜΖΣ
(Παρ 5 εδάφιο Βαδ άρθρο 7 )
Η δυνατότητα ιδιοκτησίας από νομικά πρόσωπα προβλέπεται και στην παράγραφο 6 του
άρθρου 7 που αναφέρθηκε προηγουμένως «..Στην περίπτωση αυτή τα ζώα καταχωρούνται
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στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη το ως άνω σωματείο ή οργάνωση ή ιδιοκτήτη καταφυγίου,
οι οποίοι μεριμνούν για την υιοθεσία τους κατά το άρθρο 9…»
 Μια ακόμη διάταξη με την οποία νομιμοποιείται η ανάθεση της διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους σε νομικά και φυσικά πρόσωπα,
μέσω της δυνατότητας ιδιοκτησίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όταν όπως
προαναφέρθηκε η έννοια του ιδιοκτήτη όπως ορίζεται στα ευρωπαϊκά κείμενα,
αφορά μόνο φυσικό πρόσωπο που συντηρεί το ζώο συντροφιάς κυρίως μέσα στο σπίτι
του για ευχαρίστησή του και σαν σύντροφο του.
 Επισημαίνεται ότι η υιοθεσία ζώου έχει την έννοια πράξεως μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που αποσκοπεί στη φροντίδα και την προστασία του ζώου από τον
ιδιοκτήτη του και όχι περαιτέρω μεταβίβασή του, σύμφωνα με τις αρχές της
υπεύθυνης ιδιοκτησίας.
Για την επανένταξη του ζώου συντροφιάς καθορίζεται προϋποθέσεις και δεν είναι
αυτονόητη πλέον και με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά προωθείται η ασυλοποίηση των ζώων.


Σε περίπτωση που το δημοτικό ή διαδημοτικό καταφύγιο δεν έχει διαθέσιμες θέσεις
για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων, ο δήμος μπορεί να επιλέγει να επαναφέρει ζώα
από το καταφύγιο στο οικείο τους περιβάλλον» και « Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες
θέσεις σε καταφύγια ή δεν βρεθεί ανάδοχος για ένα ζώο ή αυτό δεν υιοθετηθεί, τότε
το ζώο επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον του…»
(εδάφιο (γ) παρ 5 του άρθρου 7 και Παρ 5 εδάφιο (Βαε)

 Αρθρο 2 ορισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων «…το οποίο λειτουργεί με βάση τους
κανόνες ευζωίας των ζώων, μέχρι την υιοθεσία τους ή την ενδεχόμενη επανένταξή
τους στο οικείο περιβάλλον. …»
 Διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 23 «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά
καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά
στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν»
 Με την έννοια του ανάδοχου, η οποία δεν υπάρχει σε νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης
νομιμοποιείται η παραμονή των αδέσποτων ζώων και κατ’ επέκταση και η
ασυλοποίηση τους σε παράνομα καταφύγια
Μετά την αφαίρεση όπως προαναφέρθηκε της αρμοδιότητας διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων από τους Δήμους, με το άρθρο 37 «Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και
φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» χρηματοδοτούνται σωματεία και
ΜΚΟ.

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Με την διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 5 νομιμοποιείται το εμπόριο αδέσποτων ζώων
αφού προβλέπεται η καταβολή δαπανών σίτισης και ιατρικής φροντίδας.
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Οι συγκεκριμένες διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 ουσιαστικά
νομιμοποιούν την μαζική αποστολή αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε νομικά πρόσωπα του
εξωτερικού ως ανάδοχους η ως προσωρινούς ιδιοκτήτες, η παραμονή αυτών των ζώων σε
καταφύγια του εξωτερικού και τέλος την εμπορία των αδέσποτων ζώων
Η δραστηριότητα αυτή της υιοθεσίας έναντι αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως εξής: «..Η έννοια «επιχείρηση που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικό
εμπόριο» του άρθρου 12 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990,
σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο
ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση
της εσωτερικής αγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, πρέπει να ερμηνευθεί ως περιλαμβάνουσα, μεταξύ άλλων, κοινωφελές
σωματείο το οποίο μεταφέρει αδέσποτους σκύλους από κράτος μέλος σε άλλο, προκειμένου
να εμπιστευθεί τους εν λόγω σκύλους στα άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν
έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ποσού καλύπτοντος, κατ’ αρχήν, τα έξοδα στα οποία
υποβλήθηκε σχετικώς το εν λόγω σωματείο».
Επίσης σύμφωνα με την απόφαση αυτή «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της
δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους
αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας
που συνίσταται στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το
πρώτο είδος δραστηριότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού
χαρακτήρα….»
Γίνεται σαφές, ότι, μετά τις καταδικαστικές σε πρώτο βαθμό αποφάσεις για παράνομη
διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων, τις ασκηθείσες διώξεις για παράνομη διακίνηση και
εμπορία αδέσποτων ζώων, για τις εν εξελίξει στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης υποθέσεις
που αφορούν παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων, οι διατάξεις που
προαναφέρθηκαν είναι φωτογραφικές και παρεμβατικές στις προαναφερόμενες υποθέσεις
και νομιμοποιούν την μαζική αποστολή ζώων σε νομικά πρόσωπά τα οποία θα δύναται να
διαθέτουν τα αδέσποτα ζώα στην συνέχεια έναντι χρηματικού ποσού.
Πλέον των ανωτέρω, δεν προάγεται η υπεύθυνη ιδιοκτησία , η οποία είναι η μόνη βιώσιμη
λύση στο πρόβλημα των αδεσπότων ζώων.
Επισημαίνεται ότι η υιοθεσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος διαχείρισης
των αδέσποτων ζώων και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία της Υγείας των Ζώων, η
διαχείριση αλλά και η παρακολούθηση του πληθυσμού των αδεσπότων ζώων είναι δέσμια
αρμοδιότητα και του Δήμου (τοπική Αρμόδια Αρχή) για τη διασφάλιση πρωτίστως της
κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (καταπολέμηση και πρόληψη ζωοανθρωπονόσων), αλλά και
της υγείας και ευζωίας των ζώων.

 ΜΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚ576/2013 και ΕΚ2016/429
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Προ ολίγων βδομάδων συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση «Διακίνηση και εμπορία ζώων
συντροφιάς κατά παράβαση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας» η οποία και κατατέθηκε
από την κα κ Γιαννακοπούλου.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε μεταξύ άλλων
 Το 2020 πραγματοποιήθηκε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα «Παράνομο
εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ», κατά την οποία, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας
Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Στέλλα Κυριακίδου επισήμανε κατά την διάρκεια της
συζήτησης μεταξύ άλλων ότι «…Όπου εντοπίζεται το παράνομο εμπόριο γατών και
σκύλων, αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη νομοθεσίας, αλλά στο ότι η ισχύουσα
νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σωστά από τα κράτη μέλη, και εδώ πρέπει να επενδύσουμε
πολύ περισσότερη ενέργεια….»
 Σε ψήφισμα του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την
προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις
αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς (2019/2814(RSP))
αναφέρεται μεταξύ άλλων: α) η παράνομη εκτροφή γατών και σκύλων συχνά γίνεται με
όσο το δυνατόν πιο χαμηλό κόστος και λαμβάνει χώρα κάτω από φριχτές συνθήκες β)
υπάρχει μεγάλος αριθμός παραποιημένων διαβατηρίων ζώων συντροφιάς, συχνά με την
ανάμιξη κτηνιάτρων που συνεργάζονται με τους διακινητές καθιστώντας τους ελέγχους
και τις έρευνες πιο περίπλοκες και γ) πρέπει να υπάρχει σαφή σύνδεση ανάμεσα στο
ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώων συντροφιάς και την καταγραφή του μικροτσίπ των ζώων
συντροφιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προέλευση του ζώου συντροφιάς
παραμένει σαφής.
 Κατατέθηκαν σχετικά έγγραφα που αφορούν σε: α) καταδικαστικές αποφάσεις για
παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων, β) άσκηση ποινικής δίωξης κατά
νομικών προσώπων τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να διακινούν
αδέσποτα ζώα συντροφιάς έναντι χρηματικού ποσού, γ) έκθεση της κτηνιατρικής
υπηρεσίας για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δ)
κατάσχεση ζώων συντροφιάς στην Ελβετία τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στην βάση
δεδομένων του ΥΠΑΑΤ αν και είχαν χορηγηθεί διαβατήρια και έφεραν αριθμούς σήμανσης,
ε) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας η οποία από αυτοψία που διενήργησε σε παράνομο
χώρο συγκέντρωσης ζώων, αναφέρει ότι βρέθηκαν διαβατήρια και βιβλιάρια υγείας ζώων
κενά κτηνιατρικών πράξεων, τα οποία ήταν προϋπογεγραμμένα και προσφαγισμενα.
Κατόπιν όλων αυτών είχε προταθεί από το ΥΠΑΑΤ με καθυστέρηση 8 χρόνων να εισαχθούν
στο σ-ν για τα ζώα συντροφιάς εφαρμοστικά μέτρα του ΕΚ576/2013 και ειδικότερα
 του άρθρου 23 «Διανομή κενών εγγράφων αναγνώρισης «Οι αρμόδιες αρχές
εξασφαλίζουν ότι κενά έγγραφα αναγνώρισης διανέμονται μόνο σε
εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία
επικοινωνίας τους καταγράφονται με μνεία στον αριθμό που αναφέρεται στο άρθρο
21 παράγραφος..»
 Του άρθρου 42 Κυρώσεις «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις
που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και
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λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις
αυτές εφαρμόζονται. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές.
Προτάθηκε
 Θέσπισή Ψηφιακής Υπηρεσίας Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων
 Ξεχωριστό άρθρο στο σ-ν με τίτλο «Έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο)» σύμφωνα
με το οποίο α) Τα διαβατήρια διανέμονται ονομαστικά από τον Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό Σύλλογο και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό πρόσωπο β) Ο
Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διανέμει τα κενά έγγραφα ταυτοποίησης μόνο σε
εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την
Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων με τα στοιχεία των
εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, τον αριθμό διαβατηρίων καθώς και την ημερομηνία
διάθεσης
 Προβλέφθηκαν κυρώσεις για τις περιπτώσεις α) Μεταβίβαση κενού διαβατηρίου σε
πρόσωπο διαφορετικό από τον κτηνίατρο στον οποίο έχει αρχικά διατεθεί β) Ελλιπής
συμπλήρωση των ενοτήτων Ι έως και ΙV του διαβατηρίου και γ) Πλαστογράφηση
στοιχείων διαβατηρίου

Τα παραπάνω σημαντικά μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παράνομης
διακίνησής και εμπορίας ζώων συντροφιάς δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σ-ν.
Πλέον αυτών στο Μητρώο παραβατών άρθρο 2 παρ 24 και άρθρο 28 του σ-ν δεν υπάρχει
πρόβλεψη να καταχωρούνται όσοι έχουν τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για
παράνομη διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς.
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ΘΕΜΑ : Προτεινόμενες τροποποιήσεις σ-ν
ΣΧΕΤ: Ε.Κ. 576|2013 και Ν.2017/1992 (κύρωση ευρωπαϊκής σύμβασης),
Ν.1197/1981
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ
Απαλείφονται οι ορισμοί ανάδοχος και προσωρινός ιδιόκτητης και σε οποίο άλλο άρθρο
εμφανίζονται
Αναδιατύπωση των παρακάτω ορισμών
Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό πρόσωπο που σημειώνεται ως ιδιοκτήτης στο
έγγραφο ταυτοποίησης του ζώου (ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429).
Κάτοχος ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του
ζώου συντροφιάς, το οποίο διατηρεί ζώο συντροφιάς (ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429).·
Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους (ΕΜΖΣΙ): η διαδικτυακή
ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς με την ονομασία «Εθνικό
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους» που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με τον ν. 4727/23-09-2020 (Α΄ 184).Υ
Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλα τα
αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Χώρας μας.
Υπομητρώο Καταφυγίων και Ενδιαιτημάτων Ζώων Συντροφιάς: Στο μητρώο αυτό
καταγράφονται όλα τα αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα καταφύγια που διατηρούν
οι Δήμοι, οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι Δήμων και οι Διαδημοτικές Συνεργασίες και τα
Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Χώρας μας.
Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο δεν έχει κατοικία ή
βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου ή του συνοδού του και
δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και οι σκύλοι φύλαξης
ποιμνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της
εκπαίδευσής τους, της φύλαξης ποιμνίου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται
αδέσποτα ζώα (ορισμός ν. 4039/2012 και Ν2017/1992).
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Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την περίθαλψη
και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων
συντροφιάς, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές του Νόμου 604 /19 77 και
Π.Δ 463/1978 (Ορίζεται σαφώς ότι τα καταφύγια είναι χώροι προσωρινής διαμονής και έχουν
σαφείς προϋποθέσεις λειτουργίας )
Μητρώο παραβατών: Ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών, το οποίο
ενημερώνεται με μέριμνα και των κατά τόπο Εισαγγελέων, στο οποίο καταγράφονται όσοι
έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράβαση διατάξεων σχετικά με ποινικά αδικήματα για
τα ζώα συντροφιάς, όπως εγκατάλειψη και κακοποίηση ζώων συντροφιάς, καθώς και
παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς. Το μητρώο αυτό διαλειτουργεί με το ΕΜΖΣΙ και η
εγγραφή του παραβάτη σε αυτό απαγορεύει στον παραβάτη να γίνει ιδιοκτήτης ζώου
συντροφιάς και να καταχωρηθεί με την ως άνω ιδιότητα στο ΕΜΖΣΙ.

Εισάγονται οι ορισμοί
Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων Στο μητρώο αυτό
καταγράφονται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων
κτηνίατρων (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) με μνεία τον αριθμό των εγγράφων
ταυτοποίησης και την ημερομηνία διάθεσης αυτών (ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚ576/2013)
Υιοθεσία είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ένα φυσικό πρόσωπο αναλαμβάνει την
ευθύνη ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ως υπεύθυνος ιδιοκτήτης.

ΑΡΘΡΟ 3 Αρμόδιες Αρχές
Παρ. 2β: «Την συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (προστιθεται) που εδρεύουν στην χώρα μας και είναι
εγγεγραμμένα στο ΕΜΖΣ. Το υπόλοιπο κείμενο της παραγράφου διαγράφεται
Παρ. 3 : «Ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος περισυλλογής
και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους ορίζεται η Γενική
Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Παρ. 5: «Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου της κτηνιατρικής νομοθεσίας για τα ζώα
συντροφιάς είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Χώρας, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου. Οι κτηνιατρικές
υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρμόδιες για την
εποπτεία της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων από τους Δήμους.
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Παρ 7: Αναδιατύπωση «Αρμόδιος Φορέας για τη δημιουργία, τήρηση και διαχείριση του
Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους και των Μητρώων που
περιλαμβάνονται σε αυτό, ορίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και
με όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εποπτείας και βεβαίωσης παραβάσεων του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 4 - Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
Παρ.1 : Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων τηρείται Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, που μετονομάζεται σε Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
και των Ιδιοκτητών τους (ΕΜΖΣΙ).
Διαγραφή της Παρ 2ε
Παρ 3β : διαγραφή της λέξης ανάδοχος
Παρ 4: Αναδιατυπώνεται ως εξής «Οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες σημαίνονται με ιδιοκτήτη
κατ’ εξαίρεση τον οικείο Δήμο.
Παρ 6: Διαγραφή της φράσης « καθώς και από εθελοντές κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών
– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν νόμιμα εγγραφεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)»
(Για την καταχώρηση στοιχεία στην ΕΜΖΣ, κρίνεται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής
Γλώσσας)
Παρ 9: αντικαθίσταται η λέξη ανάδοχος με την λέξη κάτοχος.
Παρ 13:

Διαγραφή της δυνατότητας των φιλοζωικών σωματείων και των φιλοζωικών

οργανώσεων

μη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα,

εφόσον

επιθυμούν,

να

σημαίνουν,

καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία
των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων
και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον
δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Παρ 16: διαγραφή της παραγράφου «Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρημένο στο
Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με ιδιοκτήτη τον δήμο δεν έχει δώσει σημεία ζωής, η
εξαφάνισή του δηλώνεται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς από τον οικείο δήμο. Αν το
εξαφανισμένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον τριών (3)
ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων
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Συντροφιάς, τότε δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται
το εξής: «3+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής».
Προστίθεται παράγραφος «Απαγορεύεται η περίθαλψη σκύλου ή γάτας που δεν έχει
έγγραφο αναγνώρισης, δε φέρει σήμανση και δεν έχει καταγραφεί στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με εξαίρεση τα
επείγοντα περιστατικά»
Αιτιολόγηση
 Το από 17/7/2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη: «… είναι επιβαλλόμενη η
πρόβλεψη κυρώσεων, κατόπιν σχετικών ελέγχων, στους κτηνιάτρους που
αποδεδειγμένα δεν προβαίνουν στην καταχώρηση των στοιχείων των ζώων στην
διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ.»
 Επιτυγχάνεται αποτελεσματικός έλεγχος των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς, από
τα οποία πηγάζει το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς
Προτείνεται η θεσμοθέτηση κινήτρων για την στείρωσή των ζώων συντροφιάς και όχι η
επιβολή της υποχρεωτικής στείρωσης.
Προτείνεται η επιβολή ετήσιου ειδικού τέλος αστείρωτου ζώου συντροφιάς , το οποίο θα
αποδίδεται στον οικείο Δήμο, θα εγγράφεται σε ειδικό κωδικό για την εφαρμογή των
προγραμμάτων διαχείρισης αδεσπότων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων
Παρ 2: Αναδιατύπωση «Ο Δήμος δύναται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να
συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται νόμιμα,
έχουν έδρα στην Ελλάδα και είναι
καταχωρισμένες στο σχετικό Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφού προηγηθεί έγγραφη συμφωνία με τον Δήμο, ο οποίος έχει
τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι
κατά τα ως Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην
ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο
δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων.
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Διαγραφή του εδαφίου « Μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν τα φιλοζωικά σωματεία
και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνάμει σχετικών συμβάσεων με
τους δήμους μπορεί να συγκαταλέγεται η έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την
υλοποίηση υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι βασικοί όροι συνεργασίας του δήμου με
φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου.
Παρ 3 : Διαγραφή του εδαφίου «Η υποχρέωση της παρούσας δεν υφίσταται για δήμους με
πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.
Παρ 5β και βα διαγράφεται και αναδιατυπώνεται ως
περισυλλέγονται..»

εξής

«Τα αδέσποτα που

Παρ 5βαδ Διαγραφή του εδαφίου «Εάν φιλοζωικό σωματείο ή οργάνωση μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο το επιθυμεί, είναι
δυνατή η μεταβίβαση της προσωρινής ιδιοκτησίας ενός αδέσποτου σε αυτά, με αντίστοιχη
ενημέρωση του ΕΜΖΣ.»
Παρ 5βαε Αναδιατύπωση « Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με
γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους
περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού
προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν
υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση…….»
Παρ 5γ Διαγραφή του εδαφίου « Σε περίπτωση που το δημοτικό ή διαδημοτικό καταφύγιο
δεν έχει διαθέσιμες θέσεις για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων, ο δήμος μπορεί να επιλέγει να
επαναφέρει ζώα από το καταφύγιο στο οικείο τους περιβάλλον, ώστε να κενωθούν θέσεις για
άλλα ζώα τα οποία είτε χρειάζονται φροντίδα εντός καταφυγίου είτε είναι νεαρής ηλικίας…»
Παρ 6 Αναδιατύπωση ως εξής «Επιτρέπεται, η μεταφορά αδέσποτων ζώων από φιλόζωους
ιδιώτες σε δημοτικό κτηνιατρείο ή κτηνιατρείο με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο δήμος,
προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία της περ. β της παρ. 5
Παρ 11 Διαγραφή

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία της Υγείας των Ζώων, η διαχείριση αλλά και η
παρακολούθηση του πληθυσμού των αδεσπότων ζώων είναι δέσμια αρμοδιότητα και του
Δήμου (τοπική Αρμόδια Αρχή) για τη διασφάλιση πρωτίστως της κτηνιατρικής Δημόσιας
Υγείας (καταπολέμηση και πρόληψη ζωοανθρωπονόσων), αλλά και της υγείας και ευζωίας
των ζώων.
Επίσης, η φροντίδα για την ευζωία των ζώων πρέπει να ασκείται, κατά κύριο λόγο, από
δημόσιους φορείς με την εποπτεία των Υπηρεσιών τους και να μην επαφίεται στον
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εθελοντισμό των οργανώσεων ώστε να είναι συστηματική και όχι περιστασιακή (ΓΝΚ
200/2018)
Όλες οι διοικητικές πράξεις και τα προβλεπόμενα έγγραφα για την υιοθεσία των ζώων
συντροφιάς αποτελούν δημόσια έγγραφα και άρα εκδίδονται από τους Δήμους και μόνο.

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση των δήμων - Πρόγραμμα Άργος 1.
 Προτείνεται οι Δήμοι να έχουν ειδικό λογαριασμό αδεσπότων ζώων ώστε η
προσφορά χρημάτων και δωρεές από ιδιώτες, ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς να
κατατίθενται απευθείας για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά για την εφαρμογή των
προγραμμάτων διαχείρισης αδεσπότων ζώων συντροφιάς. (Σπάει το απόστημα της
φοροδιαφυγής με τα μπαζαρ συγκέντρωσης χρημάτων από σωματεία και ιδιώτες
αλλά και την συγκέντρωση χρημάτων μέσω διαδικτύου).
 Υπερθεματίζουμε στην πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την θέσπιση ειδικού
τέλους το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν
δημόσιο έσοδο, το οποίο αποδίδεται στους Δήμους απευθείας και καταχωρείται
στον ειδικό λογαριασμό με σκοπό τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων
περισυλλογής διαχείρισης αδεσπότων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 9 Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή
έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον
ιδιοκτήτη τους μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα.
 Αρμόδιοι για την εφαρμογή του προγράμματος εύρεσης νέου ιδιοκτήτη είναι οι Δήμοι που
για τον σκοπό αυτό ενημερώνουν δημότες τους με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επίσης τα
ζωοφιλικά σωματεία μπορούν να συμβάλλουν στην εξεύρεση νέου ιδιοκτήτη.
 Θα πρέπει στην πλατφόρμα υιοθεσιών να αναγράφονται μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας
του αρμόδιου Δήμου
 Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης ενός αδέσποτου σκύλου
πρέπει να απευθυνθεί στον Δήμο στα αρχεία του οποίου το ζώο έχει καταγραφεί. Ζώα
συντροφιάς που δίνονται σε φυσικά πρόσωπα για υιοθεσία, σημαίνονται άμεσα
ηλεκτρονικά και καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα πλήρη στοιχεία
του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση
και εμβολιασμό.
 Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από
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νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του αρμόδιου υπάλληλου του οικείου Δήμου και του και του νέου
ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήματος …
(Τροποποιείται ανάλογα).Η δήλωση υιοθεσίας θα παραμένει στο αρχείο του Δήμου.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :Εφαρμογή των άρθρων 1 και 12 του Ν2017/1992 «Κύρωση Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για την προστασία ζώων συντροφιάς».)
 Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο φυσικό
πρόσωπο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα του στην
Ελλάδα, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο νέο
ιδιοκτήτη υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στη
διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού
κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από
επίσημο αποδεικτικό έγγραφο» - ΑΙΤΙOΛΟΓΗΣΗ Όσον αφορά τις υιοθεσίες αδεσπότων
ζώων από κατοίκους εξωτερικού δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η διάταξη αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία περί μη εμπορικού μετακινήσεων ζώων συντροφιάς (Καν. ΕΕ 576/2013) όπου
προβλέπεται η παρουσία του ιδιοκτήτη του ζώου (είναι πάντα φυσικό πρόσωπο) στον
κτηνίατρο για την υπογραφή του διαβατηρίου για να πραγματοποιηθεί ακολούθως η
μετακίνηση στο εξωτερικό.

Παρ5 Αναδιατυπώνεται «Απαγορεύεται η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση
υιοθεσιών»
Παρ6 διαγράφεται
Επισημαίνεται ότι η υιοθεσία ζώου έχει την έννοια πράξεως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που αποσκοπεί στη φροντίδα και την προστασία του ζώου από τον ιδιοκτήτη του και όχι
περαιτέρω μεταβίβασή του, σύμφωνα με τις αρχές της υπεύθυνης ιδιοκτησίας.

Άρθρο 16 Κακοποίηση των ζώων
Παρ2 Να προστεθεί και η ποινικοποίηση της κατοχής οπτικοακουστικού υλικού, όπως
βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού.

Άρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις
26

Μετακίνηση σκύλων και γατών κατά
Άρθρο 10
1000 ευρώ ανά ζώο
παράβαση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου παρ. 1, 2 και
10
3

Προστίθενται οι κάτωθι κυρώσεις (Εφαρμοστικά μέτρα ΕΚ576/12 άρθρο 42 κυρώσεις
αναλογικές αποτρεπτικές και αποτελεσματικές και άρθρο 23 )
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45

Περίθαλψη από κτηνίατρο σκύλου ή γάτας που δεν φέρει σήμανση και
Άρθρο 4 παρ. …..(
δεν έχει καταγραφεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση κατά παράβαση
της παρ. …. του άρθρου 4

500
Ευρώ

46

Μεταβίβαση κενού διαβατηρίου σε πρόσωπο διαφορετικό από τον
κτηνίατρο στον οποίο έχει αρχικά διατεθεί

Άρθρο χχχ.. παρ.3

1000
ευρώ

47

Ελλιπής συμπλήρωση των ενοτήτων Ι έως και ΙV του διαβατηρίου

Άρθρο 4 παρ. 3 και 10 500
και άρθρο χχχ παρ. .. ευρώ

48

Πλαστογράφηση στοιχείων διαβατηρίου

Άρθρο χχχ και Καν.
(ΕΕ) 576/2013 &
577/2013

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η επιβολή κυρώσεων αποτελεί αφενός πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη αφετέρου
αποτελεί εφαρμογή του άρθρου 42 του ΕΚ 576/2013 περί θέσπισης κυρώσεων
αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αποτελεσματικών. Σπάσιμο αποστήματος διαπλοκής
μεταξύ ιδιωτών «σωματείων και κτηνιάτρων οι οποίοι χορηγούν αφειδώς διαβατήρια
προκειμένου να αποστέλλονται αδέσποτα ζώα ως ιδιόκτητα κατά παράβαση του
ΕΚ.576/2013. Επιπροσθέτως επιχειρείται έλεγχος των δεσποζωμένων ζώων και της εκτροφής
αναπαραγωγής και εμπορίας άνευ σχετική αδείας. Στόχοι προγράμματος ελέγχου
πληθυσμού σκύλων σύμφωνα και με τις οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού για την υγεία
των ζώων είναι η πρόληψη του παράνομου εμπορίου και της παράνομης διακίνησηςεκμετάλλευσης των ζώων.

Άρθρο 23 Καταφύγια
Παρ 1: Καταφύγια ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων, οι
διαδημοτικές συνεργασίες. Τα φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να ιδρύουν ενδιαιτήματα ζώων συντροφιάς τα
οποία λειτουργούν ως καταφύγια υπό την εποπτεία του Δήμου, δηλαδή φιλοξενούν
και περιθάλπουν αδέσποτα ζώα συντροφιάς του οικείου Δήμου εφόσον οι ανωτέρω
φορείς έχουν ισχύουσα σχετική έγγραφη συμφωνία με τον οικείο Δήμο και διαθέτουν
το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική
υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978 όπως ισχύουν.
Παρ2β: η καταχώρηση των στοιχείων των ζώων γίνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου
που είναι ο φορέας διαχείρισης
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500
ευρώ

Παρ3β Αναδιατύπωση Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και
βραχώδεις εκτάσεις των περ. α και β της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979,
Παρ 5,6 και 7 διαγράφονται
Προστίθεται παράγραφος «Εντός τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
δημιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε Δήμο ή σε όμορους ή συνεργαζόμενους
Δήμους καταφύγια αδέσποτων ζώων.

Άρθρο 28 Μητρώο Παραβατών
Στο Μητρώο παραβατών της παρ 24 του άρθρου 2 καταγράφονται όσοι έχουν
τελεσίδικη ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων για τις οποίες επιβάλλονται
ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος .
(Όπως είναι διατυπωμένο στον σ-ν, στο μητρώο δεν καταχωρούνται όσοι έχουν
τελεσίδικη ποινική καταδίκη για εμπορία ζώων συντροφιάς)
Άρθρο 33 Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης
Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 7.7.5. του Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του ΟΙΕ
προβλέπεται ότι κατά την ανάπτυξη του προγράμματος διαχείρισης και ελέγχου του
πληθυσμού των αδεσπότων σκύλων, προτείνεται οι αρμόδιες αρχές να συστήσουν
συμβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κτηνιάτρους, ειδικούς στην
οικολογία του σκύλου, ειδικούς στη συμπεριφορά του σκύλου, ειδικούς στις
ζωοανθρωπονόσους και εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών (τοπικών αρχών,
υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες περιβάλλοντος, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις): «Article 7.7.5.
In the development of a dog population control programme it is recommended that the
authorities establish an advisory group, which should include veterinarians, experts in dog
ecology, dog behaviour and zoonotic diseases, and representatives of relevant stakeholders
(local authorities, human health services/authorities, environmental control
services/authorities, NGOs and the public). The main purpose of this advisory group would be
to analyse and quantify the problem, identify the causes, obtain public opinion on dogs and
propose the most effective approaches to use in the short and long term.».
Η εκπροσώπηση και ο ρόλος των ΜΚΟ και των Δήμων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
οδηγίες και όχι να κυριαρχούν στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ επιτροπή, γιατί απλά δεν είναι ειδικοί
επιστήμονες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον συμβουλευτικό τους ρόλο επαρκώς.
Αντίθετα πρέπει να συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι
καθορίζονται στον Κώδικα του ΟΙΕ με τις ειδικότητές τους.
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Άρθρο 37 Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Διαγραφή)
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία της Υγείας των Ζώων, η διαχείριση αλλά και η
παρακολούθηση του πληθυσμού των αδεσπότων ζώων είναι δέσμια αρμοδιότητα του
Δήμου (τοπική Αρμόδια Αρχή) για τη διασφάλιση πρωτίστως της κτηνιατρικής Δημόσιας
Υγείας (καταπολέμηση και πρόληψη ζωοανθρωπονόσων), αλλά και της υγείας και ευζωίας των
ζώων. Ως εκ τούτου είμαστε αντίθετοι με το άρθρο που προβλέπει επιχορήγηση
φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η χρηματοδότηση να γίνεται απευθείας στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης δηλαδή στους
Δήμους.

Άρθρο χχχ
Έγγραφο αναγνώρισης - Διαβατήριο
1. Το διαβατήριο εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Μέρους Ι, του Παραρτήματος
ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2. Το διαβατήριο εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο αποκλειστικά σε φυσικό
πρόσωπο ο οποίος ενημερώνει άμεσα το ΕΜΖΣ.
3. Τα διαβατήρια διανέμονται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο σε
εξουσιοδοτημένους κτηνίατρους και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
Η μεταβίβαση σε άλλο φυσικό πρόσωπο αποτελεί αδίκημα και επιβάλλονται οι
ανάλογες κυρώσεις.
4. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί στην
Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων το ονοματεπώνυμο και
τα στοιχεία επικοινωνίας των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, τον αριθμό των
διαβατηρίων καθώς και την ημερομηνία διάθεσης αυτών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Πλέον των λόγων που αναφερθήκαν στο ενημερωτικό σημείωμα (παράνομη διακίνηση
και εμπορία αδέσποτων ζώων, χορήγηση διαβατήριων σε φυσικά πρόσωπα χωρίς να
υπάρχει νόμιμη κατοχή των ζώων, διανομή διαβατήριων προϋπογεγραμμένα και προ
σφραγισμένα κενών κτηνιατρικών πράξεων σε ιδιώτες) αποτελεί το άρθρο αυτό
εφαρμοστικό μέτρο του ΕΚ 576/2013

Φιλοθέης 43, Ηράκλειο Αττικής – τηλ. 2102713736 – 6973219174 –email: ozosoel@gmail.com
Αρ.Διαταγής Αναγώρισης 31/2019 Ειρηνοδικείο Ν.Ιωνίας
Σελίδα 27 από 27

