
5Σ-ΪΓΗΤΙΚΗ ΕΚΡΗΣΗ

στο σχϊί:ο vcvt'u ’Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβα
σης για την προστασία των ζώων συντροφιάς'’

Τα ανωτέρω θέματα αντιμετωπίζει το προτεινόμενο 
σχέδιο νόυου, Το πτοίο θέτουιιε υπόωη σας για ωήφιση.

Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1591

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η νομο
θετική κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς, που καταρτίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και υπογράφηκε από την Ελλάδα σπς 13 
Νοεμβρίου 1987.

Με την υπό κύρωση Σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε από 
εμπειρογνώμονες των κρατών-μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θεσπίζονται κοινές διατάζεις για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς προκειμένου να εναρμονισθούν οι 
νομοθεσίες των κρατών-μελών και να πραγματοποιηθεί μια 
"ίο στενό ένωση μεταζύ τους.

Ειδικότερα η υπό κύρωση Σύμβαση προβλέπει:
α) Τις γενικές αρχές της Σύμβασης και συγκεκριμένα 

τους ορισ.ιούς, που χρησιμοποιούνται και το πεδίο εφαρ
μογής αυτής (Κεφ. I, άοθρα 1-2).

β) Τις βασικές οργές, που απαιτούνται για την κατοχή 
ζώων συντροφιάς, καθώς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
που πρέπει να τηρούνται κατά την αναπαραγωγή, εκγύμνα
ση, εμπόριο, εκτροφή και φύλαξη για εμπορικούς λόγους, 
χειρουργικές επεμβάσεις, θανάτωση και χρησιμοποίηση των 
ζώων αυτών οε διαφημίσεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς, θεά
ματα Kci άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις (Κεφ. II, άρθρα 3-11).

γ) Τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών 
μέτρων για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων 
(Κεφ. Ill, άρθρα 12-13).

δ) Την "οενματοποιηση προγραμμάτων πληροφορικής και 
εκπαίδευσης για την ενημέρωση όλων των οργανισμών ή 
των ατόμων, που ασχολούνται με την κράτηση, εκτροφή, 
εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων συντροφιάς (Κεφ. 
IV. άρθρο 14).

ε) Τις πολυμελείς δ.αβουλεύσεις στις οποίες μπορεί να 
προβαίνει κάθε μέλος προκειμένου να εξετασθεί η εφαρμογή 
της Σύμβασης, καθώς και η δυνατότητα διεύρυνσης ή 
ανοθεάο'σης αυτής (Κεφ. V. άρθρο 15).

στ) Τη δισδικασία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
τηρούνται ια την τροποποίηση της Σύμβασης (Κεφ. VI, 
άο?ρο 6).

ζ) Τον τρόπο προσχώρησης και θέσης σε ισχύ της 
Σύμβασης οπό τα κράτη -;Αλη. τον τρόπο προσχώρησης 
τρίτων γωρuv. “η δυνατό τη_α εφαρμογής της Σύμβασης σε 
ορισμένες μόνο εδαφ.κές περΌχές της επικράτειας μιας 
Χ’ώοσς, τον τρόπο κατα'-'/ελίας της Σύμβασης ή τη 
διατηοηοπ οποιοσδήποτε επιοιϊλαζης και ττς υποχρεώσεις 
του Γεν. Γραμμστέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που 
αποορεουν από τη Σύμβαση (Κεφ. VII, άρθρα 17-23).

Η Σύμβαση αυτή υποβάλλεται για κύρωση, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος, με το προτεινόμενο 
σχέδιο νόμου, τσ οποίο με κάθε άρθρο του ειδικότερα ορίζει:

Με το άοθρο πρώτο, κυρώνεται η προαναφερόμενη 
Σύμβαση.

Με το άοθρο δεύτερο, ορίζεται ότι με αποφάσεις του 
Υπουρνού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρ
μογής των δ.ατάξεων της ποοαναφερόμενης Σύμβασης.

Με το άρθρο τρίτο, ορίζονται ποινικές κυρώσεις για τους 
πσςαβά_ες του παρόντος νόμου.

Με το άρθρο τέταρτο, ορίζεται ότι ο νόμος θα ισχύσει 
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστα
σία των ζώων συντροφιάς

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 
28 παρ. 1 του Συντάγματος η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για ττν 
πρόστασα των ζώων συντροφιάς, που καταρτίστηκε cm. 
το Συμβούλιο της Ευρώπης και υπογράφηκε από ιην Ελλάδα 
σπς 13 Νοεμβρίου 1987, της οποίας το κείμενο, σε 
πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
ελληνική, έχει ως εξής:

CONVENTION EUROPEENE
POUR ΙΑ PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

PREAMBULE

Les Elals membres du Conseil do I'Europe, signataires da la 
presents Convention,

Consid6rant qua la but du Conseil de I'Europe ast da r6aliser 
una union plus 6trorta antra scs membres;

Reconnaissant que I'homme a una obligation morale do 
respecter toutes las cr6atures vvantes et gardant k I'esprt les 
liens particuliers existant entre I'homme et les animaux ca 
compagnia;

Consid6rant i'lmportanca des animaux de compagnie en 
raison de ieur contribution k la qualit6 da la vie et, partant, leur 
valeur pour la soci6t6;

Consid6rant les difficult6s d6coulant de la grande vari6t6 zzt 
animaux qui sont d6tenus par I' homme;

Consid6rant les risques inh6rents k la surpopulation an!ma!e 
pour I'hygtene, la sant6 et la s0curit0 de I'homme et des autres 
animaux;

Consid0rant que la d6tention de specimens de la feune 
sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas 6tre 
encourag6e;

Conscients des diverses conditions gouvemant I'acquisiLor., 
la d6tention, l'6levage Δ litre commercial ou non, la cession et *e 
commerce d'animaux de compagnie;

Conscients de ce que les conditions de d0tention des animaux 
de compagnie ne permetterrt pas toujours de promouvoir lour 
sant6 et leur bien-Stre;

Constatant que les attidudes k l’6gard des animaux de 
compagnie varient consid6rablement, en raison parfois d'un 
manque de connaissances ou de conscience;

Consid£rant qu'une attitude et une pratique fondamentales, 
communes aboutissant k une conduite responsable des proprie- 
taires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif 

d6sirable mais aussi r6aliste,


