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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. Διάταξης: 5286/ 2014 

 

 

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  
 

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου 

    Αφού λάβαμε υπόψη την από 7-10-2014 καταγγελία κακοποίησης ζώου μετά 

αιτήματος αφαίρεσης ζώου συντροφιάς, που υποβλήθηκε εκ μέρους του 

Φιλοζωικού σωματείου με την επωνυμία «Ζωόφιλη Δράση», νομίμως 

εκπροσωπουμένου, επέχουσας θέση μηνύσεως δια της οποίας ζητείται η ποινική 

δίωξη του [……..], κατοίκου Ηρακλείου επί της οδού [………….] αρ.[..] με την 

ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη-κατόχου ζώων συντροφιάς για την αξιόποινη πράξη 

της παθητικής κακοποίησης ζώων συντροφιάς, ήτοι για πράξη που προβλέπεται 

και τιμωρείται από τις διατάξεις  άρθρων 16 εδ.α’ σε συνδ. με αρ. 20 παρ.2 

Ν.4039/2012 

         Σκεφθήκαμε κατά το Νόμο κι εκθέτουμε τα ακόλουθα: 

      Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 εδ.α’ Ν.4039/2012:«Με την επιφύλαξη 

ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής 

νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του 

άρθρου 9 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. Η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη 

κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται ακρωτηριασμός.» 
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Περαιτέρω , σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 Ν.4039 /2012 κατά την οποία « 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 Δήμου 

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

είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο 

ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης με διάταξη του να 

απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.» Εξάλλου κατά τις 

διατάξεις άρθρου 20 παρ. 2 : «Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ’ 

και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των περιπτώσεων γ` και δ` της 

παραγράφου 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 του άρθρου 7, 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.» 

Στην προκειμένη περίπτωση, από την μέχρι τώρα διενεργηθείσα προκαταρκτική 

εξέταση που διατάχθηκε προς διερεύνηση της βασιμότητας σχετικής καταγγελίας 

και ειδικότερα εκ του εν γένει αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε ήτοι εκ 

των διαλαμβανομένων στο κείμενο των ανωτέρω ένορκων μαρτυρικών 

καταθέσεων, τις μαρτυρικές καταθέσεις των αστυνομικών-προανακριτικών 

υπαλλήλων, ιδίως δε την από 15-10-2014 ένορκη εξέταση αστυνομικού […….], 

προέκυψε ότι οι συνθήκες ευζωίας των ζώων συντροφιάς ιδιοκτησίας [………], 

κατοίκου Ηρακλείου επί της οδού […………………]δεν ανταποκρίνονται σε όσα 

προβλέπονται στις διατάξεις άρθρων 1 εδ.β’, 16 και 19  Ν.4039/2012, καθώς σε 

ελάχιστου εμβαδού χώρο 2 τ.μ. υπήρχαν δυο ενήλικα ζώα από κοινού με άλλα 

δυο κουτάβια που προσφάτως είχαν γεννηθεί, άπαντα δε ανήκαν στην φυλή 

μπίγκολ, ήταν δεσμευμένα με χονδρή αλυσίδα ελάχιστου μήκους ήτοι μήκους 50 

εκ. για τα μεν μεγάλα ζώα και 30 εκ. για τα κουτάβια, διαβιούσαν δε, σε μη 
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σκιαζόμενο χώρο εκτεθειμένα στον ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας , χωρίς 

φαγητό και νερό σε ένα περιβάλλοντα χώρο γεμάτο από ακαθαρσίες. Οι 

συνθήκες αυτές υπό καμία έννοια δεν αντανακλούν σε εικόνα συμμόρφωσης στις 

εκ του νόμου επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ιδιοκτητών-κατόχων ζώων 

συντροφιάς, και ιδίως σε όσα ορίζονται στο άρ.1 εδ.β’ Ν.4039/2012 καθώς ρητά 

προβλέπεται πως «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 τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά ευχερώς συνάγεται με σαφήνεια ότι 

στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται νόμιμη περίπτωση αφαίρεσης των ζώων 

συντροφιάς  

 

        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 16, 19, 20 και 21  Ν.4039/2012 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ να αφαιρεθούν προσωρινά τα ως άνω ζώα συντροφιάς από 

την κατοχή του ιδιοκτήτη αυτών, και την απόδοσή τους στο Φιλοζωικό 

Σωματείο «Ζωόφιλη Δράση» που έχει εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον, με την 

ευθύνη να τα φροντίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ως άνω αφαίρεσης. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ στον ανωτέρω ιδιοκτήτη την εκ νέου απόκτηση 

οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς.  

Αντίγραφο της παρούσας να συσχετισθεί στην ήδη σχηματισθείσα 

δικογραφία.(ΑΒΜ). 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 16-10-2014 

                                                                            Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

                                                                          

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  Ι.  ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

-Β’ ΑΤ Ηρακλείου προς εκτέλεση της παρούσας 

-Φιλοζωικό Σωματείο «Ζωόφιλη Δράση», που εδρεύει στο Ηράκλειο, Πλατεία 

Παλαιάς Λαχαναγοράς,Δημ.Περιπ.1 

-[…….] προς άμεση συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας. 

 


