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Αθήνα, 20 Μαΐου  2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: 

 

- τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

- τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

-τον κ Υπουργό Δικαιοσύνης 

- τον κ Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

 

                                  Θέμα: «Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς»    

 

 

Την 26-2-2020 με σχετικό δελτίο τύπου  του ΥΠΑΑΤ, με θέμα  «Ο ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης στηρίζει 

εμπράκτως την Προστασία και Ευζωία των ζώων» μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σε σχετική σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε «συζητήθηκε το θέμα του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς, για την καταπολέμηση 

του οποίου αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας, μέσω του ΥπΑΑΤ έχει προμηθευτεί ειδικές συσκευές Reader 

για την ανάγνωση των μικροτσίπ καταχώρησης των ζώων στα σημεία εισόδου/εξόδου της χώρας…» 

 

Στην χώρα μας πραγματοποιείται αθρόα  εισαγωγή για εμπορικούς λόγους,  ζώων συντροφιάς από 

παράνομα εκτροφεία , στα οποία διαβιώνουν και  αναπαράγονται υπό άθλιες συνθήκες, στοιβαγμένα σε 

κλουβιά με ακαθαρσίες, εκτεθειμένα στη ζέστη και το κρύο, ή κλεισμένα σε σκοτεινά κλουβιά χωρίς να 

έχουν αντικρίσει ποτέ το φως της ημέρας και φυσικά χωρίς την ενδεδειγμένη ιατροφαρμακευτική  

περίθαλψη. Τα θηλυκά γεννούν σε κάθε οίστρο, μεγάλο αριθμό κουταβιών, από τα οποία σπάνια 

επιβιώνουν όλα και κάποια στιγμή εξαντλούνται τόσο ώστε είτε πεθαίνουν από μόνα τους, είτε επειδή δεν 

μπορούν να γεννήσουν πια, θανατώνονται. Δεν είναι λίγες οι φορές που προσκομίζονται  σε κτηνίατρους 

άρρωστα κουτάβια αμφίβολης προέλευσης χωρίς διαβατήρια, χωρίς microchip, χωρίς κάποια άλλα 

πιστοποιητικά. 

 

Παράλληλα πραγματοποιείται αθρόα διακίνηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς  από ιδιώτες και ορισμένα 

σωματεία από την χώρα μας προς  χώρες του εξωτερικού, κατά παράβαση εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας,  τα οποία πολλές φορές διατίθενται μέσω ξένων ιστοσελίδων έναντι  χρηματικού ποσού 400 

ευρώ περίπου.  Για την επίτευξη της παράνομης διακίνησης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε αρκετές 

περιπτώσεις διατηρούνται από ιδιώτες καταφύγια τα οποία  αφενός στερούνται σχετικής άδειας από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες αφετέρου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς 

σύμφωνα με τον Ν2017/1992,  τον  Ν604/1997, του ΠΔ 463/1978  και της ΥΑ 280262/2003. 

 

Σύμφωνα με την  ΕΕ, το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς αποτελεί θλιβερή πραγματικότητα στην 

Ευρώπη και οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την καλύτερη προστασία των ζώων και την τιμωρία των 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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παραβατών. Πολλά ζώα συντροφιάς διακινούνται παράνομα σε ολόκληρη την ΕΕ, αποτελώντας πηγή 

εύκολου κέρδους με χαμηλό κίνδυνο για τα εγκληματικά δίκτυα. 

 

Σε ψήφισμα που ενέκρινε η επιτροπή περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας στις 21 Ιανουαρίου, οι 

ευρωβουλευτές ζητούν ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης με αυστηρότερες κυρώσεις και την υποχρεωτική 

καταχώρηση των ζώων συντροφιάς, με στόχο να περιοριστεί το παράνομο εμπόριο των ζώων1. 

 

Πρόσφατα η Συνομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας, με σχετική ανακοίνωση  της, 

γνωστοποίησε σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων  ζώων 

συντροφιάς και ανέφερε μεταξύ άλλων « η αθρόα αυτή περισυλλογή και παράνομη διακίνηση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνδυαζόμενη με την ανεξέλεγκτη χορήγηση διαβατηρίων από κτηνιάτρους 

χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, ελάμβανε χώρα υπό την πλήρη ανοχή και 

αδιαφορία των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, των αστυνομικών αρχών, των κατά τόπους Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών αλλά και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μη 

θέσπιση α) των εφαρμοστικών μέτρων του ΕΚ576/2013 και β) αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και 

αναλογικών κυρώσεων, παράγοντες που επιτρέπουν την λειτουργία ενός ανεξέλεγκτου κυκλώματος 

παρανομίας και ενθαρρύνουν την παράνομη διακίνηση – εμπορία των ζώων συντροφιάς…»2 

 

Επιπροσθέτως πρόσφατα δημοσιεύματα 3, αναφέρονται σε παράνομη διακίνηση  ζώων συντροφιάς, τα  οποία  

εντοπιστήκαν  από τις Ελβετικές Αρχές την  25-12-2019 ενώ είχε πραγματοποιηθεί παράνομη εισαγωγή  στην 

Ελβετία. Τα εν λόγω ζώα, συνολικά 11 στον αριθμό, επομένως πρόκειται  για εμπορική επιστολή σύμφωνα 

με τον ΕΚ 575/2013,  προέρχονταν από την Ελλάδα και είχαν τελικό προορισμό την Ολλανδία. Επίσης 

σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά,  τα ζώα ήταν τοποθετημένα  εντός οχήματος το ένα πάνω στο άλλο 

χωρίς νερό η φαγητό. 

 

Επειδή  οφείλουμε ως χώρα να αντιμετωπίσουμε  αποφασιστικά και αποτελεσματικά  τα  περιστατικά που 

αφορούν την προστασία των ζώων συντροφιάς,  

Επειδή οφείλουμε σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΕΚ 576/2013 να θεσπίσουμε κυρώσεις αποτελεσματικές 

αποτρεπτικές  και αναλογικές για παραβάσεις των διατάξεων  του εν λόγω κανονισμού που αφόρα τις 

μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς,  

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί : 

1. Έχει  ενημερωθεί η Διεύθυνση Υγείας των ζώων /ΥΠΑΑΤ, για το περιστατικό που έλαβε χώρα 

στην Ελβετία? Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί  το ΥΠΑΑΤ? 

2. Έχουν διαπιστωθεί  παραβάσεις του ΕΚ 576/2013 και του Ν4039/12 από τις κτηνιατρικές 

υπηρεσίες για το περιστατικό στην Ελβετία  και ποιες είναι αυτές; 

3. Έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για την επιστροφή στην χώρα μας από την Ελβετία των  

συγκεκριμένων ζώων συντροφιάς;  

4. Πραγματοποιήθηκε έρευνα  στην διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ, για το εάν τα συγκεκριμένα  

ζώα είχαν καταχωρηθεί σε αυτήν από τον/ους κτηνιάτρους σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν4039/12; 

5. Για το εν λόγω περιστατικό στην Ελβετία, συνέπεια του γεγονότος  ότι τα ζώα προέρχονταν από 

την Ελλάδα,  έχει σχηματισθεί  σχετική δικογραφία από τις Εισαγγελικές Αρχές; Σε ποιο στάδιο 

βρίσκεται η τυχόν διενεργηθείσα  έρευνα;  

6. Έκτος των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 άλλα και των διοικητικών 

κυρώσεων του άρθρου 21 του Ν4039/12, σχετικά με την διακίνηση ζωών συντροφιάς  κατά 

παράβαση του άρθρου 10 του Ν4039/12, ποιες κυρώσεις πειθαρχικές η ποινικές προβλέπονται για 

τους κτηνιάτρους που χορηγούν διαβατήρια κατά παράβαση του ΕΚ 576/2013 άλλα και του 

Ν4039/12; Εφόσον  δεν υφίσταται ποινικές κυρώσεις, για ποιους λόγους επτά (7)  χρόνια μετά την 

εφαρμογή του ΕΚ576/2013 δεν έχουν θεσπιστεί κυρώσεις αποτρεπτικές αναλογικές και 

αποτελεσματικές για τις προαναφερθείσες παραβάσεις? 

7. Για ποιους λόγους στην Υ.Α  με αριθμό 1697/74031 « Διαδικασία πιστοποίησης των κτηνιάτρων 

που χρησιμοποιούν την διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων 

 
1 https://www.lawspot.gr/nomika-nea/metra-kata-tis-paranomis-diakinisis-zoon-syntrofias-zita-eyrokoinovoylio 
2 https://www.skai.gr/news/environment/katadikastikes-apofaseis-gia-paranomi-diakinisi-kai-emporia-adespoton-
zoon 
3 https://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-citta/undici-cuccioli-nel-bagagliaioscoperti-al-valico-di-
brogeda_1333789_11/?fbclid=IwAR1AJaSrpxymGkSYfyW9qLYRwWth5zVJxF7ApfhkmqGCsnYKqtS-3QCCC_o 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/envi/home.html
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/metra-kata-tis-paranomis-diakinisis-zoon-syntrofias-zita-eyrokoinovoylio
https://www.skai.gr/news/environment/katadikastikes-apofaseis-gia-paranomi-diakinisi-kai-emporia-adespoton-zoon
https://www.skai.gr/news/environment/katadikastikes-apofaseis-gia-paranomi-diakinisi-kai-emporia-adespoton-zoon
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-citta/undici-cuccioli-nel-bagagliaioscoperti-al-valico-di-brogeda_1333789_11/?fbclid=IwAR1AJaSrpxymGkSYfyW9qLYRwWth5zVJxF7ApfhkmqGCsnYKqtS-3QCCC_o
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-citta/undici-cuccioli-nel-bagagliaioscoperti-al-valico-di-brogeda_1333789_11/?fbclid=IwAR1AJaSrpxymGkSYfyW9qLYRwWth5zVJxF7ApfhkmqGCsnYKqtS-3QCCC_o


συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους» δεν αναφέρονται  κυρώσεις  σε κτηνιάτρους που κατόπιν  

σχετικών ελέγχων  αποδεδειγμένα δεν προβαίνουν στην καταχώρηση των στοιχείων των ζώων 

στην διαδικτυακή ψηφιακή βάση του ΥΠΑΑΤ; Όταν η εμπειρία έχει δείξει από τα περιστατικά 

παράνομης διακίνησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  ότι τα ζώα παρά το γεγονός ότι είχαν 

εκδοθεί διαβατήρια, είτε δεν είχαν καταγραφεί  στην βάση δεδομένων από τους κτηνιάτρους, είτε 

είχαν καταγράφει χωρίς  ωστόσο να έχει τηρηθεί η κείμενη  νομοθεσία (νόμιμη  κατοχή, νόμιμη 

υιοθεσία, ακρίβεια των καταχωρημένων  στοιχείων) για την αποτελεσματικότερη αντιμέτωπη της 

παράνομης διακίνησης  ζώων συντροφιάς προτίθεστε να κάνετε αποδεκτή την πρόταση του  

Συνηγόρου του Πολίτη για   την πρόβλεψη κυρώσεων σε κτηνιάτρους και να προβείτε στην 

σχετική τροποποίηση της Υ.Α  με αριθμό 1697/74031; 

8. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την αποτελεσματική  αντιμετώπιση της παράνομης 

διακίνησης ζώων συντροφιάς που φέρεται να πραγματοποιείται   αθρόα ; 

9. Οι αρμόδιες αρχές (Αστυνομία και Λιμενικό) α)έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην διαδικτυακή 

ψηφιακή βάση δεδομένων καταγραφής ζώων συντροφιάς  του ΥΠΑΑΤ και β) Έχουν εξοπλιστεί 

ιδίως στα σημεία εξόδων της χώρας  με σκάνερ, για την αποτελεσματικότερη  αντιμετώπιση της 

παράνομης διακίνησης ζώων συντροφιάς?  

10. Πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από τις αστυνομικές  και λιμενικές αρχές  τα τελευταία δυο (2) 

χρόνια που αφορούν την διακίνηση ζώων συντροφιάς;  Από τους διενεργούμενους έλεγχους πόσες 

παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν4039/12 έχουν διαπιστωθεί;   

11. Θα γίνει αποδεκτό ένα πάγιο αίτημα της φιλοζωικής κοινότητας η αγορά ζώων συντροφιάς να 

πραγματοποιείται μόνο από αναγνωριζόμενα εκτροφεία  που διαθέτουν τις απαιτούμενες 

εγκαταστάσεις  για να διασφαλίζεται  η ευζωία των ζώων  και όχι από καταστήματα pet shop; 

 

 

                                                           

                                                                                                 Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

                                                   

 
 

 


