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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποιοι ασυνείδητοι, δηλητηρίασαν αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου Δωρίδος. Τέτοιες πράξεις 
δείχνουν αντικοινωνική συμπεριφορά με παντελή αδιαφορία για τις ανάγκες, τα 
συναισθήματα και τα δικαιώματα των άλλων, και αδυναμία συμμόρφωσης με τους 
ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες. Ο Δήμος Δωρίδος καταδικάζει τέτοιου είδους 
αποτρόπαιες συμπεριφορές και εφαρμόζει όλα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 9 του Ν. 4039/2012) για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την  
αρμονική συμβίωση αυτών με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.  
 

Γνωστοποιούμε λοιπόν σε όλους όσοι 
προχωρούν ή επικροτούν τέτοιες ειδεχθείς πράξεις, 
ότι η κακοποίηση, ο βασανισμός η δολοφονία 
αποτελούν αυτεπάγγελτα διωκόμενα εγκλήματα και 
ακολουθούν τη διαδικασία του αυτοφώρου 
σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 & 4235/2014, ενώ οι 
υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 
ετών και χρηματική ποινή έως 30.000 €. 
 
 

Δυστυχώς όμως, παράλληλα με την κακοποίηση παρατηρούνται καθημερινά 
αυξανόμενα περιστατικά εγκατάλειψής ζώων (κουτάβια ή ενήλικα ζώα) από τους 
ιδιοκτήτες τους γεγονός που διογκώνει το πρόβλημα με τα αδέσποτα.  

 
Υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες 

ζώων συντροφιάς να σέβονται και να 
τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 5 
Ν.4039/2012) περί υποχρεώσεων 
ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων 
συντροφιάς. 
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 Ειδικότερα : 
 

1. Να μεριμνούν για τη στείρωση και ηλεκτρονική σήμανση του ζώου τους, 
2. Να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος τους 

από τους χώρους ιδιοκτησίας τους. 
3. Να μην εγκαταλείπουν το ζώο τους. 
4. Να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό και την χρήση λουριού. 
5. Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου από τα 

περιττώματα των ζώων τους. 
6. Να προσκομίζουν στον οικείο Δήμο αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρονικής 

σήμανσης. 
7. Να δηλώνουν εντός πέντε (5) ημερών την απώλεια ζωής του σκύλου τους σε 

κτηνίατρο. 
8. Να μεριμνούν για την τήρηση την κανόνων ευζωίας, την κτηνιατρική εξέταση, την 

πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού και την έκδοση βιβλιαρίου. 
Η μη τήρηση των κανόνων υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. 

 
 
 
 
ΜΑΖΙ μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία, αλλά και μείωση του πληθυσμού 
των αδέσποτων ζώων. ‘Αλλωστε,  

«Το μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός έθνους, μπορούν   
     να κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα». 

                                   Μαχάτμα Γκάντι 
 
 
 

 
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος 

Παπαγεωργίου Ελένη 


