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Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011 

  
 
 
 
Θέμα: Kαταγγελία εναντίον Pet Shop στο Παγκράτι - ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Κύριοι,  
 
Το Pet Shop που εδρεύει επί των οδών Φιλολάου… και Αλκέτου στο Παγκράτι πουλάει ζώα σε άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης. Συγκεκριμένα διατηρεί γατάκια και κουνελάκια στριμωγμένα σε κλουβί για ινδικά 
χοιρίδια, μονίμως έξω στο πεζοδρόμιο και εκτεθειμένα σε όλες τις καιρικές συνθήκες.  
 
Παρόλο που έχουν γίνει πάρα πολλές συστάσεις στον ιδιοκτήτη για την κακοποιητική αυτή μεταχείριση 
των ζώων, ο εν λόγω καταστηματάρχης συνεχίζει να τις αγνοεί παντελώς, υποθέτοντας προφανώς ότι 
ως πρώην αστυνομικός βρίσκεται στο απυρόβλητο. Εκτός αυτού, πολλά ζώα που πουλάει είναι 
άρρωστα και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι δεν έχουν καμία κτηνιατρική φροντίδα.  
 
Παρακαλούμε να προβείτε σε άμεσο έλεγχο για τα εξής: 1) τις συνθήκες ευζωίας ΟΛΩΝ των προς 
πώληση ζώων, 2) την προέλευση των ζώων, και 3) τη νομιμότητα της πώλησής τους, τη νομιμότητα 
τοποθέτησης των κλουβιών επί του πεζοδρομίου (η οποία απ’ότι γνωρίζουμε είναι παράνομη). 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πράγματι δεν τηρούνται οι συνθήκες ευζωίας και ότι ο 
καταστηματάρχης δεν διαθέτει χαρτιά σύμφωνα με τα οποία να αποδεικνύεται πως περιήλθαν στην 
κατοχή του τα ζώα αυτά, παρακαλούμε να προβείτε στην κατάσχεσή τους και να μεριμνήσετε για τη 
σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα. 
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε αναφορά σας (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 
3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α’/24-5-2004 σχετικά με την υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών να 
απαντούν σε αιτήματα πολιτών) στην παρακάτω διεύθυνση (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική): 
 
Μάριζα Χριστοδούλου 
Χείρωνος 3-5 
11635 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 6979-314028 
Email: mariza.christodoulou@gmail.com 
   
Η αναφορά σας να περιλαμβάνει τις ακριβείς και συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβήκατε 
προκειμένου να επιλύσετε το αίτημά μας. 
 
 
Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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