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                                                       ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
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EΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

                                     Προς: τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό 

Θέμα: «Παράνομη διακίνηση και εμπορία  ζώων συντροφιάς» 

 

Κάθε χρόνο, σημαντικός αριθμός ζώων συντροφιάς αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας μεταξύ των 
κρατών μελών, συχνά με κατάχρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 σχετικά με τις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς για τη διασυνοριακή μετακίνησή τους με σκοπό την πώληση. 
Ζώα συντροφιάς διακινούνται παράνομα σε ολόκληρη την ΕΕ, αποτελώντας πηγή εύκολου κέρδους με 
χαμηλό κίνδυνο για τα εγκληματικά δίκτυα. 
 
Αρχές του 2020 στην συζήτηση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με θέμα «Παράνομο εμπόριο ζώων 
συντροφιάς στην ΕΕ» η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Στέλλα 
Κυριακίδου  δήλωσε 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. Τα τελευταία χρόνια 
προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το νομικό πλαίσιο για να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το 
παράνομο εμπόριο…» 
 
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 300-
400 ευρώ περίπου. Επιπροσθέτως, 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  Διαδικτυακή ψηφιακή βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ από τους κτηνιάτρους, είτε είχαν 
καταγράφει χωρίς  ωστόσο να έχει τηρηθεί η κείμενη  νομοθεσία (νόμιμη  κατοχή, νόμιμη υιοθεσία, 
ακρίβεια των καταχωρημένων  στοιχείων). 
 
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 αφορά τις 
μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς, 
 
Επειδή  σύμφωνα και με τις οδηγίες Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, τις οποίες 
οφείλουμε να ακολουθούμε,  στόχος μεταξύ άλλων  του προγράμματος ελέγχου πληθυσμού σκύλων, είναι 
και η  πρόληψη του παράνομου εμπορίου και της παράνομης διακίνησης- εκμετάλλευσης των ζώων. 
  
Ερωτάται ο κ. Υπουργός : 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

294

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/1/2021

Ώρα κατάθεσης:

11:17'



1. Προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παράνομη  διακίνηση και εμπορία  

ζώων συντροφιάς ;   

2. Ποιοι οι λόγοι που δεν έχουν θεσπιστεί τα εφαρμοστικά μέτρα του ΕΚ 576/2013 αλλά και κυρωτικό 

σύστημα για τις παραβάσεις των διατάξεων του ΕΚ 576/2013, ώστε να λειτουργεί κυρίως αποτρεπτικά; 

Η  ερωτούσα  Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

ΜέΡΑ25, Α’ Αθηνών 




