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Δευτέρα 20/9/2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: Ο νόμος για την «ευζωία» των ζώων συντροφιάς παραβλέπει τα δικαιώματά τους 

και περιφρονεί τα δικαιώματα των φιλόζωων πολιτών 

 

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, το νομοσχέδιο 
που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία είναι γραφειοκρατικό, περίπλοκο και ανεφάρμοστο 
στις όποιες λίγες θετικές διατάξεις, διότι δεν προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου και 
εφαρμογής. Είναι όμως απόλυτα εφαρμόσιμο στις αρνητικές του κατευθύνσεις, όπως ο -
παράνομος μέχρι σήμερα και νόμιμος αύριο- εγκλεισμός αδέσποτων ζώων σε κολαστήρια 
και η αγνόηση των φιλόζωων με περιορισμό ακόμη και της συμμετοχής τους στις επιτροπές. 
 
Η φιλοζωική κοινότητα επ’ ουδενί μπορεί να είναι σύμφωνη με τον εγκλεισμό απεριόριστου 
αριθμού ζώων σε δημοτικά κυνοκομεία, χωρίς όριο στη διάρκεια του εγκλεισμού και χωρίς 
να αναφέρεται ρητά σε ποιες συνθήκες θα διαβιούν. Επίσης, δεν αναφέρεται πουθενά η 
αναλογία φροντιστών/ζώων. Μιλάμε δηλαδή για άθλια ασυλοποίηση όποιων 
σκύλων/γάτων καταλήξουν στην «αρπάγη» του δημοτικού Μπόγια.  Επιπλέον, το 
νομοσχέδιο δεν αναφέρει τίποτα για χρηματοδότηση των δημοτικών κτηνιατρείων, που 
χωρίς χρηματοδότηση είναι καταδικασμένα σε εξαφάνιση. 
 
Όλοι οι επίσημοι φορείς, παγκοσμίως, αναγνωρίζουν ως βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης της 
μάστιγας των αδέσποτων ζώων τη στείρωση σε αντίθεση με το νομοσχέδιο. Το γεγονός 
αυτός εγείρει ερωτηματικά σε σχέση με τα συμφέροντα όσων εμπορεύονται ανεξέλεγκτα 
τα ζώα, όπως εμπόρων, κτηνιάτρων, κτηνοτρόφων, εκτροφέων.  
 
Όπως φαίνεται στο νομοσχέδιο, οι Δήμοι της χώρας επιφορτίζονται με πολλές νέες 
αρμοδιότητες, κάτι στο οποίο η ΚΕΔΕ έχει αντιταχθεί  σθεναρά. Οι ΟΤΑ έχουν αποδείξει ότι 
δεν αντεπεξέρχονται επαρκώς στις έως τώρα αρμοδιότητές τους, χρονοτριβούν, κάνουν 
κακή διαχείριση πόρων, αδικούν δημότες, και πολλά άλλα. Τώρα έρχονται αντιμέτωποι με 
μια ακόμα πρόκληση, που αφορά τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.  
 
Η κακοποίηση των ζώων που πολύ σωστά έχει αναδειχθεί σε κακούργημα, τιμωρείται με 
υπέρογκα πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων υρώ, ποινές που μπορεί να ικανοποιούν το περί 
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δικαίου αίσθημα της κοινής γνώμης αλλά είναι μη ρεαλιστικές. Αν τα -λογικά- πρόστιμα 
συνοδεύονταν και από κοινωνική εργασία μεγάλης διάρκειας ίσως η τιμωρία να ήταν πιο 
αποτελεσματική. Άλλωστε, το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας παραμένει η έλλειψη 
αστυνόμευσης και ελέγχου για να σταματήσει η κακοποίηση των ζώων, και αυτό δεν 
επιτυγχάνεται όσο δεν υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένα σώματα και δομές μέσα στα 
αστυνομικά τμήματα, τη δημοτική αστυνομία και την κτηνιατρική υπηρεσία.  
 
Επιπλέον, το νομοσχέδιο για την ευζωία των ΖΣ, στρέφεται εναντίον των φιλοζωικών 
σωματείων! Απαγορεύει την περισυλλογή και φροντίδα ζώων σε σωματεία που δεν 
διαθέτουν καταφύγια, και αποδίδει στο σωματείο την ευθύνη για τυχόν ζημιές ή επιθετική 
συμπεριφορά του επανενταγμένου ζώου. Αυτή η διάταξη αποθαρρύνει την περισυλλογή, 
φροντίδα και επανένταξη αδέσποτων από φιλοζωικούς συλλόγους ή ιδιώτες, και στρέφεται 
ευθέως κατά του εθελοντισμού. 
 
Δυστυχώς με τον νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ νομιμοποιείται (έστω, 
δεν απαγορεύεται) η χρησιμοποίηση, περιφορά και θυσία ζώων σε θρησκευτικές τελετές 
και λαϊκές παραδόσεις! Αντί δηλαδή να δώσει ένα τέλος στα αναχρονιστικά έθιμα όπως 
είναι η περιφορά του βοδιού και η ζωοθυσία του στη Λέσβο, ή άλλες αντίστοιχες 
αγριότητες σε άλλα μέρη, η πολιτεία συναινεί στον βασανισμό  ανυπεράσπιστων ζώων. 
 
Πώς μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ενδιαφέρεται για την ευζωία των ζώων συντροφιάς 
όταν καταργεί το δικαίωμα παραμονής των μικρόσωμων ζώων σε κλουβί μαζί με τους 
κηδεμόνες τους σε κοινοχρήστους εσωτερικούς χώρους του πλοίου, και όταν προβλέπει ότι 
αν οποιοσδήποτε διαμαρτυρηθεί, τότε ο πλοίαρχος ή ο αξιωματικός υπηρεσίας μπορεί να 
αποφασίζει να φύγει ο κηδεμόνας με το ζώο του. Επιτρέπεται δε η παραμονή σκυλιών στα 
γκαράζ του πλοίου, όταν αυτά είναι ανοικτά πλευρικά, μολονότι όλοι γνωρίζουμε ότι με τις 
υψηλές θερμοκρασίες και τα καυσαέρια των αυτοκίνητων μπορεί να προκληθεί ακόμα και 
ο θάνατος του ζώου, γεγονός που συνιστά βασανισμό.  
 
Αναρωτιέται κανείς αν η εγκατάλειψη ζώου είναι κακούργημα σε οποιαδήποτε ηλικία, ή 
μόνο όταν αυτό είναι νεογέννητο. Στο άρθρο για την κακοποίηση των ζωών ορίζεται ρητά, 
ότι μόνο η εγκατάλειψη κουταβιών ή μικρών γατιών είναι κακούργημα, επομένως η 
εγκατάλειψη ενήλικων ΖΣ δεν αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη.   
 
Στο υπόμνημα της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας , που 
συνυπογράφεται από 250 φιλοζωικούς φορείς, τονίζεται ότι πολλές διατάξεις κρίνονται 
εχθροζωϊκές. Και παρόλο που το νομοθέτημα αποδέχεται τις 5 ελευθερίες των ζώων έστω 
και καθυστερημένα σε σχέση με τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο, δεν αντιμετωπίζει τα 
ζώα ως συναισθανόμενα όντα. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, ευζωία είναι οι 
συνθήκες που επιτρέπουν στο ζώο να αισθάνεται ασφαλές, να μην πεινά, να μη διψά, να 
μην υποφέρει και να μη γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Με άλλα λόγια τα ζώα έχουν 
δικαιώματα, τα οποία δυστυχώς δεν φαίνεται να προστατεύει ο νόμος που ψηφίσατε. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω 
 
Ερωτώνται οι υπουργοί: 
 

 Πότε και με ποιον τρόπο σκοπεύετε να απαντήσετε στις διαμαρτυρίες των 
φιλοζωικών φορέων; 
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 Ποια από τα παραπάνω καταγγελλόμενα λάθη που εντοπίζουν οι φιλόζωοι 
προτίθεστε να διορθώσετε, και με ποιον τρόπο; 
 

 
Η ερωτώσα βουλευτής 

 
 
 
 

Μαρία Απατζίδη 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 




