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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
                                                                                                             (ψηφιακά υπογεγραμμένο) 

 
 
 
 

                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αχαρνών 2, 101 72 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524 
 

 Αθήνα           13/3/2018 
 Αριθµ. Πρωτ.: 19/105574 

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 ∆/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τµήµα Ερωτήσεων & ΑΚΕ 
 
ΘΕΜΑ:              «Μέριµνα για τα “βαρελόσκυλα”» 
 
ΣΧΕΤ:          Η Ερώτηση  130/4-10-2017 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. 
Κυρίτσης, Γ. Ακριώτης, Σ. Αναγνωστοπούλου, Σ. Αραχωβίτης, Ε. Αυλωνίτου, 
Α. Βαγενά, Β. Βαγιωνάκη, Φ. Βάκη, Γ. ∆ηµαράς, Κ. ∆ουζίνας, Π. ∆ριτσέλη, 
∆. Εµµανουηλίδης, Γ. Θεωνάς, Κ. Ιγγλέζη, Α. Καββαδία, Ε. Καρακώστα, Γ. 
Κοζοµπόλη-Αµανατίδη, Τ. Κουράκης, Σ. Λάππας, Ζ. Λιβανίου, Ν. Μανιός, Τ. 
Μηταφίδης, Θ. Μουµουλίδης, Μ. Μπαλαούρας, Α. Μπαλτάς, Γ. Ντζιµάνης, Γ. 
Πάλλης, Γ. Πάντζας, Ν. Παπαδόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Χ. 
Παπαδόπουλος, Γ. Παπαφιλίππου, Ν. Παρασκευόπουλος, Θ. Παραστατίδης, 
Κ. Παυλίδης, Α. Ριζούλης, Ε.-Μ. Σκούφα, Κ. Σπαρτινός, Ε. Σταµατάκη, Α. 
Σταµπουλή, Γ. Στέφος, Α. Συρίγος, Ο. Τελιγιορίδου, Μ. Τριανταφύλλου, Α. 
Χριστοδουλοπούλου και Γ. Ψυχογιός, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας 
πληροφορούµε τα εξής: 
 
1) Στο άρθρο 1β) του ν. 4039/2012  ορίζεται η ευζωία των ζώων συντροφιάς ως 

ακολούθως: « Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρµόζει ο 

άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά µε την προστασία τους και την καλή µεταχείριση 

τους, έτσι ώστε να µην πονούν και υποφέρουν, την παραµονή τους σε χώρο 

στεγνό, καθαρό και προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να 

είναι µόνιµα δεµένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. 

µεταλλικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης 

τροφής και νερού, την καθηµερινή άσκηση ή τον περίπατο τους και γενικά 

τη µέριµνα για σεβασµό της ύπαρξης τους»  

Από τον ορισµό είναι σαφές ότι για τα «βαρελόσκυλα» που αναφέρονται στην εν λόγω 

ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων δεν πληρούνται οι απαιτούµενες από το νόµο 

συνθήκες ευζωίας και παραβιάζονται βασικές διατάξεις του ν. 4039/2012. 

 Ειδικότερα παραβιάζονται οι ακόλουθες διατάξεις:  

Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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- η περίπτωση γ) της παραγράφου 1. του άρθρου 5 του ν. 4039/2012 σύµφωνα µε 

την οποία «γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να µεριµνά για την 

κτηνιατρική εξέταση του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο 

βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να µεριµνά για την 

εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύµατος, 

προσαρµοσµένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του 

επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εµποδίζονται 

οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα του για την πραγµατοποίηση της 

απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης», και  

- η περίπτωση α. του άρθρου 16 περί κακοποίησης των ζώων συντροφιάς σύµφωνα 

µε τις οποίες «απαγορεύεται ο βασανισµός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση 

µεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ` 

αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέµασµα, ο πνιγµός, το κάψιµο, η σύνθλιψη 

και ο ακρωτηριασµός». 

 

2) Για την παραβίαση των παραπάνω διατάξεων από τον ισχύοντα νόµο 

προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις και ειδικότερα για την παραβίαση της 

περίπτωσης α. του άρθρου 16 σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 20 «Οι 

παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5,  

…, καθώς και των παραγράφων α` και β` του άρθρου 16 τιµωρούνται µε ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) 

έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.». 

Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 4039/2012 όπως ισχύει προβλέπονται 

αυστηρές διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα σύµφωνα µε: 

- τις περιπτώσεις 1 και 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 21 για την παραβίαση 

των όρων ευζωίας των ζώων συντροφιάς προβλέπεται διοικητικό πρόστιµο 

ύψους 500 ευρώ και  

- την περίπτωση 39 της παραγράφου 1 του άρθρου 21 για την κακοποίηση των 

ζώων συντροφιάς προβλέπεται διοικητικό πρόστιµο ύψους 30.000 ευρώ. 

 

3) Σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ο εισαγγελέας δύναται  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 1. του άρθρου 19 «Με εντολή του αρµόδιου 

εισαγγελέα αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο 

άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 

5 παράγραφος 1 περιπτώσεις α`, β` και γ` και του άρθρου 16 και το ζώο 

παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρµόδιου ∆ήµου ή σε 

ενδιαφερόµενη φιλοζωική εταιρεία ή σωµατείο. Αν η µεταχείριση του ζώου είναι 

ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο 
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ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο εισαγγελέας µπορεί επίσης µε διάταξη του να 

απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.». 

 

4) Σε απάντηση του ερωτήµατος 1. σας γνωρίζουµε ότι για την αποτελεσµατική 

εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου για την προστασία των ζώων συντροφιάς 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα τα οποία συνίστανται:  

Α) Εντός του προσεχούς εξαµήνου ολοκληρώνεται η πρόσβαση των ∆ήµων και όλων 

των αρµοδίων ελεγκτικών αρχών στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων του 

Υπ.Α.Α.Τ µέσω δηµιουργίας υπηρεσιών διαδικτύου (web services). Με την 

δυνατότητα ταυτοποίησης του ζώου και της αντιστοίχησής της µε τον ιδιοκτήτη του 

δίνεται η δυνατότητα στους αρµόδιους ελεγκτές να επιβάλλουν τις προβλεπόµενες 

κυρώσεις.  

Β) Βελτιώνεται και συµπληρώνεται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο µετά από τη σύσταση 

οµάδας εργασίας η οποία συγκέντρωσε τις προτάσεις όλων των αρµοδίων υπηρεσιών 

και φορέων, τις οποίες ήδη έχει επεξεργαστεί µετά το πέρας της προδιαβούλευσης 

και σύντοµα το σχέδιο τροποποίησης του ν. 4039/12 θα αναρτηθεί επίσηµα προς 

διαβούλευση. 

 

5) Σε απάντηση του ερωτήµατος 2. σας γνωρίζουµε ότι το Υπ.Α.Α.Τ προτίθεται να 

θεσπίσει ποινικές κυρώσεις για τους ∆ηµάρχους που δεν εφαρµόζουν το άρθρο 9 

του ν. 4039/2012 και δεν συστήνουν τις αρµόδιες πενταµελής επιτροπές ενώ τα 

δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς µέσω του συστήµατος σήµανσης και καταγραφής 

αντιστοιχούνται πάντα σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν την πλήρη ευθύνη έναντι 

του νόµου και στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις. Επιπλέον θεσπίζεται η εποπτεία 

εφαρµογής του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου από τις αρµόδιε υπηρεσίες των 

Περιφερειών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ).  

 

6) Σε απάντηση του ερωτήµατος 3. σας γνωρίζουµε ότι: 

Α) το Υπ.Α.Α.Τ σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό για την Υγεία των Ζώων 

έχει προχωρήσει στην δηµιουργία παρουσιάσεων κατάλληλων για σχολεία, αφισών 

και φυλλαδίων που προάγουν τη φιλοζωία και το σεβασµό στα ζώα. Το υλικό αυτό 

βρίσκεται σε ηλεκτρονική µορφή ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-

2/pets/3678-filozoia,  

Β) µέσω της αναθεώρησης και βελτίωσης του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου το 

ΥπΑΑΤ: 
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1) προάγει την επιµόρφωση των ενηλίκων καθώς και την εκπαίδευση µε σκοπό την 

ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της φιλοζωίας στα σχολεία µε την κατάρτιση από 

εξειδικευµένους επιστήµονες, φορείς, οργανισµούς ή πανεπιστήµια, κατάλληλων 

προγραµµάτων τα οποία εγκρίνονται από τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και από τις αρµόδιες αρχές του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και θα υλοποιούνται από 

επιµορφωµένους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς, 

2) σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους ώστε να χρηµατοδοτούνται οι ανωτέρω 

δράσεις. 

 

 
   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

 
 
 
 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  
     και Θρησκευµάτων  
     - Γραφ. κ. Υπουργού 
2. Βουλευτή κ. Γ. Κυρίτση 
3. Βουλευτή κ. Γ. Ακριώτη 
4. Βουλευτή κα Σ. Αναγνωστοπούλου 
5. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη 
6. Βουλευτή κα Ε. Αυλωνίτου 
7. Βουλευτή κα Α. Βαγενά 
8. Βουλευτή κα Β. Βαγιωνάκη 
9. Βουλευτή κα Φ. Βάκη 
10. Βουλευτή κ. Γ. ∆ηµαρά 
11. Βουλευτή κ. Κ. ∆ουζίνα 
12. Βουλευτή κα Π. ∆ριτσέλη 
13. Βουλευτή κ. ∆. Εµµανουηλίδη 
14. Βουλευτή κ. Γ. Θεωνά 
15. Βουλευτή κα Κ. Ιγγλέζη 
16. Βουλευτή κα Α. Καββαδία 
17. Βουλευτή κα Ε. Καρακώστα 
18. Βουλευτή κα Γ. Κοζοµπόλη-Αµανατίδη 
19. Βουλευτή κ. Τ. Κουράκη 
20. Βουλευτή κ. Σ. Λάππα 
21. Βουλευτή κα Ζ. Λιβανίου  
22. Βουλευτή κ. Ν. Μανιό 
23. Βουλευτή κ. Τ. Μηταφίδη 
24. Βουλευτή κ. Θ. Μουµουλίδη 



 - 5 - 

ΕΚH:\YOKO\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ\ΚΟΙΝ_ΚΟΣ\Ε 130 Μέριµνα για τα 'βαρελόσκυλα' ΤΕΛΙΚΟ.doc 

25. Βουλευτή κ. Μ. Μπαλαούρα 
26. Βουλευτή κ. Α. Μπαλτά 
27. Βουλευτή κ. Γ. Ντζιµάνη 
28. Βουλευτή κ. Γ. Πάλλη 
29. Βουλευτή κ. Γ. Πάντζα 
30. Βουλευτή κ. Ν. Παπαδόπουλο 
31. Βουλευτή κ. Σ. Παπαδόπουλο 
32. Βουλευτή κ. Χ. Παπαδόπουλο 
33. Βουλευτή κ. Γ. Παπαφιλίππου 
34. Βουλευτή κ. Ν. Παρασκευόπουλο 
35. Βουλευτή κ. Θ. Παραστατίδη 
36. Βουλευτή κ. Κ. Παυλίδη 
37. Βουλευτή κ. Α. Ριζούλη 
38. Βουλευτή κα Ε.-Μ. Σκούφα 
39. Βουλευτή κ. Κ. Σπαρτινό 
40. Βουλευτή κα Ε. Σταµατάκη 
41. Βουλευτή κα Α. Σταµπουλή 
42. Βουλευτή κ. Γ. Στέφο 
43. Βουλευτή κ. Α. Συρίγο 
44. Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου 
45. Βουλευτή κα Μ. Τριανταφύλλου 
46. Βουλευτή κα Α. Χριστοδουλοπούλου 
47. Βουλευτή κ. Γ. Ψυχογιό 
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