Μάιος 2021

Σχέδιο νόμου

Νέο Πλαίσιο για την
Ευζωία των Ζώων
Συντροφιάς

Η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων
συντροφιάς και η προστασία των αδέσποτων,
με τη συνεργασία κράτους, τοπικής
αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και φιλοζωικών
οργανώσεων, σε ένα πλαίσιο εναρμονισμένο
με τις σύγχρονες συνθήκες και δυνατότητες

μεγάλες τομές
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Οι "Πέντε Ελευθερίες των Ζώων"
Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
Ηλεκτρονικό βιβλιάριο & ψηφιακό ιατρικό ιστορικό του ζώου
Υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς
Υιοθεσία Ζώων Συντροφιάς
Διεύρυνση του ορισμού της κακοποίησης ζώου
Μητρώο Παραβατών
Πρόγραμμα «Άργος» – πόροι & υποχρεώσεις Δήμων
Κίνητρα στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς
Πλαίσιο Εποπτείας: Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης & Δείκτες Απόδοσης
Εκπαίδευση & Ενημέρωση
Εθνική Γραμμή Καταγγελιών

Περιλαμβάνονται πλέον ρητά στον νόμο οι 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των
ζώων:
Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε
ποιότητα και ποσότητα
Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό
κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες
Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και
κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση
Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες
διαβίωσης και κοινωνικοποίησης
Η μη τήρηση των πέντε ελευθεριών των ζώων συνιστά κακοποίηση με σοβαρές
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Ηλεκτρονικό βιβλιάριο

Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων & Οργανώσεων
Μητρώο Καταφυγίων
Μητρώο Εκτροφέων

Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Μητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς

Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας, μέσω του Εθνικού Μητρώου
Ζώων Συντροφιάς.
Το ιατρικό ιστορικό των ζώων θα είναι προσβάσιμο ψηφιακά, για τους ιδιοκτήτες & τους
κτηνιάτρους, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση, 24/7.
Περιλαμβάνει στοιχεία υγείας, ταυτότητας και αναπαραγωγής του ζώου, καθώς και
του ιδιοκτήτη/εκτροφέα/αναδόχου:
Κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης, κωδικός σήμανσης θηλυκού γονέα, φύλο, χρώμα, φυλή,
ημερομηνία στείρωσης, ιατρικές πράξεις, εμβολιασμοί, φαρμακευτική αγωγή, απώλεια/εύρεση,
θάνατος, τρόπος απόκτησης, ένδειξη ιδιότητας ως ζώου υπηρεσίας, κυνηγετικού ή ποιμενικού
σκύλου, φωτογραφία, αριθμός έγκρισης εκτροφέα, καταγραφή γεννών και απογόνων,
ΑΦΜ/στοιχεία ταυτότητας/ στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη/αναδόχου/εκτροφέα

Υπεύθυνη Ιδιοκτησία Ζώων Συντροφιάς
Κανόνας η υποχρεωτική στείρωση σκύλων και γατών. Μεταβατικό διάστημα 2 ετών για την έναρξη και
συνεχής αξιολόγηση, ώστε με απόφαση του ΥΠΕΣ να είναι δυνατή η μετάθεση της ημερομηνίας ή ο ορισμός
εξαιρέσεων για κατηγορίες ζώων (πχ ποιμενικοί)
Απαγόρευση πώλησης σκύλων και γατών από pet shop
Απαγόρευση αγγελιών για ζευγάρωμα
Πώληση/διάθεση ζώων συντροφιάς μόνο από εγκεκριμένους επαγγελματίες εκτροφείς
Καθιέρωση ειδικής διαδικασίας αν, για εξαιρετικούς λόγους, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να φροντίσει το ή τα
ζώα συντροφιάς του
Εισαγωγή του θεσμού του αναδόχου, ώστε να μπορεί κάποιος φιλόζωος προσωρινά να φιλοξενήσει
αδέσποτο ζώο μέχρι την υιοθεσία του

Υιοθεσία Ζώων Συντροφιάς
Οι δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με καταχωρημένα
στο Μητρώο Φιλοζωικά Σωματεία & Οργανώσεις

Στις συμφωνίες μπορεί να ορίζεται ότι τα συνεργαζόμενα Φιλοζωικά Σωματεία &
Οργανώσεις δύνανται να εκπροσωπούν τον δήμο για την έκδοση των
απαιτούμενων για την υιοθεσία ζώων εγγράφων
Η υιοθεσία αδέσποτων ζώων από Φιλοζωικά Σωματεία & Οργανώσεις του
εξωτερικού προβλέπεται εφόσον τηρείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία
Απαγορεύεται η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών,
εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης, σίτισης ή ιατρικής φροντίδας των ζώων

Διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί
κακοποίησης:
• Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων, ο πυροβολισμός, ο εκούσιος τραυματισμός με βαριά
βλάβη, τα κρυοπαγήματα, η θερμοπληξία, οι μάχες μεταξύ ζώων, η κτηνοβασία
αναφέρονται ρητά και τιμωρούνται ως κακουργήματα
• Ο δραστικός περιορισμός της κίνησης του ζώου, οι μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, η μη
προβλεπόμενη εργασία για το είδος του ζώου, η μη σύννομη αναπαραγωγή και ο εκούσιος
τραυματισμός με απλή βλάβη, αναφέρονται ρητά ως περιπτώσεις κακοποίησης
Παραδείγματα:
Εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων σε κάδο απορριμμάτων / Φόλες
Επισύρουν ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ, καθώς και
διοικητική κύρωση, δηλαδή πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά ζώο και περιστατικό.

Θεσπίζεται ηλεκτρονικό μητρώο στην Εισαγγελία Αθηνών, στο οποίο
καταγράφονται όσοι έχουν ποινική καταδίκη για κακοποίηση ζώων

Το Μητρώο ενημερώνεται με μέριμνα και των κατά τόπο Εισαγγελέων
Το Μητρώο Παραβατών διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
Η εγγραφή παραβάτη στο Μητρώο εμποδίζει την καταχώρισή του ως ιδιοκτήτη
ή αναδόχου ζώου στο ΕΜΖΣ
Σε περίπτωση αθώωσης, η εγγραφή διαγράφεται χωρίς ίχνη

Υποχρεώσεις
Κάθε δήμος υποχρεούται, μόνος ή σε συνεργασία με άλλους ή μέσω Συνδέσμων ή σε
συνεργασία με ιδιώτες, να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης
αδέσποτων, που περιλαμβάνει:
Περισυλλογή, με εκπαιδευμένα συνεργεία & κατάλληλο εξοπλισμό
Σήμανση και ηλεκτρονική καταγραφή
Στείρωση και περίθαλψη, με τη διασφάλιση των απαραίτητων κτηνιατρικών
υπηρεσιών
Φιλοξενία, με την ίδρυση και λειτουργία καταφύγιων, με νέους κανόνες διαφάνειας και
προσβασιμότητας από όλους
Υιοθεσία, μέσω της Πανελλήνιας Πλατφόρμας, σε συνεργασία με τις Φιλοζωικές
Αποτέφρωση, μέσω της λειτουργίας αποτεφρωτηρίων

Πόροι & Διαδικασίες εφαρμογής
Εξασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους και τις διαδικασίες για την επιτυχή
υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων από τους Δήμους
Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Άργος» με πόρους και από τα προγράμματα
Φιλόδημος ΙΙ, Αντώνης Τρίτσης καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Δυνατότητα προγραμματικών συμβάσεων με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς &
Συμβάσεις μέσω του ν.4412/2016, καθώς και του ν.2527/1997 για μίσθωση έργου

Πού βρισκόμαστε
• Ήδη έχουν εξασφαλισθεί 43 εκ. ευρώ μέσω του Φιλόδημου για την «Κατασκευή,
Επισκευή, Συντήρηση & Εξοπλισμό Εγκαταστάσεων Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς»
• Μέχρι σήμερα, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων προτάσεων αγγίζει το 70% του
π/υ της πρόσκλησης
Επόμενες άμεσες δράσεις
• Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού και οχημάτων, κατάλληλων για την
υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων (800 οχήματα εξυπηρέτησης
του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα)
• Χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου
στειρώσεων αδέσποτων ζώων

Κίνητρα στους ιδιοκτήτες
ζώων συντροφιάς
Προβλέπουμε τη θέσπιση κινήτρων από τους Δήμους, ώστε οι πολίτες –
ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδιά τους.
Voucher για σήμανση, καταγραφή και στείρωση
Μείωση δημοτικών τελών έως και 10% για επιμελείς ιδιοκτήτες
Αντίστοιχα κίνητρα μπορούν να ενθαρρύνουν την διάδοση του θεσμού
της υιοθεσίας

Θεσπίζουμε, για πρώτη φορά, ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, ώστε η
εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των ζώων συντροφιάς να μη μείνει γράμμα κενό.
Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του
Συνηγόρου του Πολίτη και των Φιλοζωικών Οργανώσεων
Ορισμός Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) από τη Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ΥΠΕΣ και δημοσίευση ετήσιας έκθεσης από κάθε Δήμο
Παρακράτηση ΚΑΠ έως και 2 μήνες, σε ετήσια βάση, με απόφαση ΥΠΕΣ, ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής

Βελτιώνουμε την εκπαίδευση και ενημέρωση όσων συμμετέχουν στην
προσπάθεια για την προστασία των ζώων συντροφιάς
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από ΕΚΔΔΑ για τους δημοτικούς υπαλλήλους που
περισυλλέγουν αδέσποτα ζώα
Εκπαίδευση Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων για θέματα κακοποίησης ζώων
Συνεργασία ΥΠΕΣ και ΥπΠαιδείας για τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων
σε τοπικές και εκπαιδευτικές κοινότητες

Αναπτύσσουμε ψηφιακή εφαρμογή, καθώς και 5ψήφιο
αριθμό καταγγελιών για τη διευκόλυνση αναφοράς
περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε
παράβασης του νομικού πλαισίου για την προστασία
των ζώων συντροφιάς

