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«∆εσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς, 

προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη 
χρησιµοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό» 

 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ (άρθρο 16) 
Η κακοποίηση ζώου µετατρέπεται σε βαρύ πληµµέληµα.  

 Περιγράφεται η κακοποίηση και ο βασανισµός ΚΑΘΕ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΖΩΟΥ όπως: δηλητηρίαση, κρέµασµα, 
πνιγµός, κάψιµο, σύνθλιψη, ακρωτηριασµός (κόψιµο 
ουράς, αυτιών) και απαγορεύεται η παρουσίαση 
ακρωτηριασµένων ζώων σε εκθέσεις.  

Πρόστιµο 30.000 € για κάθε ζώο. 
 
Στην κακοποίηση περιλαµβάνεται η πώληση, εµπορία, 

δηµοσιοποίηση στο διαδίκτυο υλικού µε εικόνες  
βασανισµού ζώων ή φωτογραφικού υλικού που 
απεικονίζει σεξουαλική συνεύρεση µεταξύ ζώων ή 
µεταξύ ζώου και ανθρώπου µε σκοπό το κέρδος ή την 
σεξουαλική ικανοποίηση ατόµων. 

Πρόστιµο 30.000 € για κάθε ζώο. 
 
 Στην κακοποίηση περιλαµβάνεται και η περίπτωση που 

κάποιος τραυµατίζει σε τροχαίο ζώο και το αφήνει 
αβοήθητο. Πρόστιµο 300 € 

 

Α)  Χορήγηση κατάλληλης για το είδος  τροφής και ύδατος. 
(∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν ζώα σκελετωµένα και αφυδατωµένα, 
ακατάλληλη  η χορήγηση  ψοφιµιών ως τροφή, το νερό που πίνει το 
ζώο  να είναι καθαρό, όχι µουχλιασµένο και πράσινο, να µην 
αφήνονται  τα ζώα απότιστα για ηµέρες).    

Β)  Παραµονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό, προστατευµένο 
από τις καιρικές συνθήκες, καταλύµατα (καύσωνας, κρύο, παγετός, 
βροχές). 
Γ) Μη διαβίωσή τους σε ακατάλληλα καταλύµατα  



(πχ. µεταλλικές κατασκευές όπως βαρέλια, ντεπόζιτα κλπ). 

∆) ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ∆ΕΜΕΝΑ 
Ε) Το κατάλυµα να είναι προσαρµοσµένο στον φυσικό τρόπο 
διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να είναι στην 
φυσική του όρθια στάση χωρίς να εµποδίζονται οι φυσικές του 
κινήσεις. 
    ΣΤ) Φροντίδα για ιατρική περίθαλψη. 
 (Εµβολιασµοί, αποπαρασιτώσεις κλπ)  

Ζ) Υποχρεωτική καθηµερινή άσκηση ή περίπατος, 
(απαγορεύεται η µόνιµη διαβίωση σε κλουβιά). 

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ, 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕ 

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΟΛΟ. 
 Λοιπές σηµαντικές διατάξεις  

 Απαγορεύεται η συµµετοχή ζώων σε τσίρκο και σε κάθε 
είδους θεάµατα. 

 Ο ακρωτηριασµός του ζώου (κόψιµο ουράς, αυτιών) 
θεωρείται κακοποίηση και απαγορεύεται η παρουσίαση 
ακρωτηριασµένων ζώων σε εκθέσεις. 
 Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να δηλώνει µέσα σε 5 µέρες την 
απώλεια του ζώου, µε τον αριθµό microchip, για να µην 
θεωρηθεί εγκατάλειψη.  
Πρόστιµο : 300 € 
Επιτρέπεται η κυκλοφορία ζώου σε όλους τους 
δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πλατείες). 
Απαγόρευση κυκλοφορίας ζώου χωρίς συνοδό. 
Πρόστιµο 300 € 
Για τον ιδιοκτήτη που δεν τηρεί τους κανόνες ευζωίας  
προβλέπεται προσωρινή ή και οριστική αποµάκρυνση του 
ζώου µε εισαγγελική εντολή και απαγόρευση απόκτησης 
άλλου . 
 



 
 
 

  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ. 

 

Ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς πρέπει να µεριµνά 
για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα 
περιττώµατα του ζώου. Πρόστιµο 100 ευρώ. 
∆εν υπάρχει αυτή η υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες που 
έχουν σκύλο βοήθειας (πχ τυφλοί). 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Όλα τα δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς πρέπει να έχουν 
ηλεκτρονική ταυτότητα ΠΛΗΝ των  σκύλων που 
χρησιµοποιούνται για την φύλαξη των κοπαδιών. 
Ο κηδεµόνας του ζώου συντροφιάς πρέπει µέσα σε 2 µήνες από 
την γέννηση ή σε 1 µήνα από την απόκτηση ή την εύρεση του 
ζώου να το σηµάνει ηλεκτρονικά (Πρόστιµο 300 ευρώ) και να 
το βγάλει βιβλιάριο υγείας (Πρόστιµο 300 ευρώ). 
Επίσης πρέπει να φέρει µεταλλική κονκάρδα για τον ετήσιο 
αντιλυσσικό εµβολιασµό.  
Πρόστιµο 100 ευρώ. 
 
Πηγή   
 
Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Οµοσπονδία  
https://www.pfpo.gr/nomiko-boithima-tou-n-4039-12-apo-ti-dikigoro-basw-taki/  


