ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Ed τοΰ σχεδίου νόμου «χερί χροστοίσιας των ζώων».
Ποός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

6. Τά άρθφα 282. 283, 285 καί 435 τοΰ Ποινικού Κώδικος.
7. Τά άρθρ-α 251, 252, 254, 255, 256, 258 καί 259 τοΰ
Δασικού Ινώδικος.
Έχειδή αί διατάξεις τού ανωτέρω Ν. 1038/1917 «κερί
σοστασίας 7ών ζώων», ώς έτροχοχοιήθησαν καί συνεχληρώ-

Ή συμχεριφορά τοΰ άνθρώχου χρός 7α ζώα είναι χάντοτε
άνάλοκος χσος τον χολιτισμον του. 7ε χολλους σε λαούς αχο
άρχαιοτάτων χρόνων ό σε'όζσμός καί ή εϋλαδεια χρος αύτά
άχετέλει εκχλήρωσιν εντολής τής νρτ σκε ια7, η.ις ι,.εβαλί.
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τυχα τών Νομο-3εσ·.ών άλλων χωρών, χροτείνομεν τό χαρόν
σχέδ’.ον Νόμου εις τό όχοΐον, κατ’ άρθρον, είδ-.κώτερον χροίλέχετα::
φιλία όχι μόνον έξευγενίζει 7α ήθη. άλλα έχει καί μεγάλη·/
χρακτικήν ωφέλειαν έκ 7ή; χοικίλης χρησιμότητος 7ων ζώων
χρός τον άνθρωχον καί είχαν θεσχίσει χροστατευτικά τών
ζώων μέτρα καί αυστηρές διατάξε:; διά -όταν έκδήλωσιν
σκληρότητες χρός αότά.
Ή στοργή έξ άλλου καί ή άγάχη χρός τά ζώα καί ιδίως
χρός τον 'ttot συναντάται εις όλα; τά; έχο·χάς τής Ιστο
ρίας μας. όχου ζώα συμβολικά καί μυθολογικά ϋχάρχουν εις
τήν λατρείαν, τήν χοίησιν καί τάς τέχνας.
Ή Έλλην:κή, μυολογία δημιουργεί τους Κενταύρους, τον
Πήγασον, τον οτερωτον Τττττον τού Α'.ός. Μεστόν ίο τον άσχολείται ό Ξενοφών εις τά έργα του «’Τχχσρχικός» καί «Περί
ιχχικής». ώς καί ό Σιμών ό ’Αθηναίος έ έχιλεγομενος Ίχχιατρικός.
Ή Βυζαντινή τέχνη χαριστά έφίττστους τούς Άγιους καί
τούς μεγάλους αΰτοκράτορας. Άχό τά δημοτικά μας τραγού
δια ό ίττττος άναφέρεται χερισσότερο στα άκριτικά έτη. Ή
νεώτερη έχίσης λογΌτεχνία μας μέ τά έργα τοΰ Στεφ. Γρανίτσα, Ζαχ. Π αχ αν των ίου, Έμμ. Ροίδη καί άλλων δείχνε:
τά έντονα συναισθήματα τής άγάχης καί στοργής τοΰ λαοΰ
μας χρός τά ζώα.
Εις τήν νεωτέραν έχοχήν, ή χρώτη έκδήλωσις ζωοφίλίας
στη χώρα μας έξεδηλώθη το 1897 δίά φυλλαδίου κυκλοφορήσαντος κατά χιλιάδας, όχου κατεδικάζετο ή σκληρότης τών
οδηγών κατά τών Τττων χού τότε χρησιμοποιούσαν εις τούς
ίχχοσίδηροδρόμους.
Τό 1916 ίδρύθη :!ς Αθήνας Εταιρεία Ζωόφιλων, ή 6χοία έχέτυχε ν’ άναλάβε: το έργον τής συλλογής καί -ροστόσιας τών ζωων. ή όχοία συγχωνεΰύη με τήν κατά τό αυτό
έτος συσταθείσαν ’Εταιρεία-/ Προστασίας τών ζώων ΰχό τήν
χροστασίαν τής Βασιλίσσης Σοφίας. Τό 1928 άνασυνεστήθη
μέ τήν έχωνυμίαν «’Εταιρεία Προστασίας τών Ζώων 1916»,
ήτ:ς ίδρυσε κυνονοσοκομείον έχί τής Ίεράς όδοΰ.

Διά τοΰ άρθρου 1. θεσχίζοντα; κανόνες χαθορίζοντες τήν
σ.μχερ'.φοράν τών άνθρώχων έναντι τών ζώων καί τήν μεταχείρισιν αυτών ύχό τού άνθρώχου ώς χρός την διατροφήν,
τήν διαμονή-/ καί χρησ'.μοχοίησίν των. Περαιτέρω καθορίζον
ται χο:ναί διά τον ίασαν:σμέν. τήν κακοχοίησ:ν, τήν έςαφάν:σ:ν. τήν έγκατάλε-.ψ:-/ καί τήν δ:αίαν σύλληψ:-/ αυτών καί
όρίζετα: 5τ! εις χερ:χτώσε'.ς δασr/:σμοϋ ή κακομεταχε'.ρίσεως ζώων κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς των διά
έμχορικών χλοίων. άεροχλάνων, σιδηροδρόμων καί αυτοκινή
των, τιμωρούνται μέ τάς αύτάς χοινάς καί οι κυδερνήται τών
χλοιων και άεροχλάνων, οί χροϊστάμενοι τών αμαξοστοιχιών
~καί σι όδηγοΕαϋτοκινήτων ώς συναυτσυργοί τής τοιαύτης χράξ«ως.
Διά τού άρθρου 2, χαρέχεται δκ/ατότη; νά φσ/εύωνται δι’
ευθανασίας τά ά/ίκανα χρός εργασίαν ζώα καί τά χάσχοντα
έξ ά·/:άτων χαθησεών καί μή έτιδεχόμενα θεραχευτικής α
γωγής. κατόχιν έκθέσεως κτηνιάτρου καί καθιεροΰται ιός ύχοχρεωτική ή άναισθητοχοίησις χρό τής σφαγής τών ζώων.
Διά τού άρθρου 3. καθιεροΰται ώς ύχοχρεωτική ή άναισθητοχοιησις ύχό κτηνιάτρου τών ζώων τά όχοία χρόκειται
νά χειρουργηθοΰν καί ορίζονται εξαιρέσεις έκ τής ύχοχρεώσεως ταύτης.
Διά τού άρθρου 4, χροσδιορίζεται ή έννοια τοΰ χειραματισμοΰ έχί τών ζώων, καθορίζονται τά χρόσωχα καί τά χροτόντα αυτών τά όχοία δύ·/ανται νά έκτελοΰν τοιούτους χειραματισμούς καί θεσχίζεται
ύχοχρέωσις λή·!/εως ύχό τών
χροσώχων τούτων ειδικής άδειας χορηγούμενης ύχό τοΰ οι
κείου Νομάρχου.
Διά τοΰ άρθρου 5. διευκρινίζεται ότι αί αρμοδιότητες διά
τήν χροστασίαν τών ζώων καί τήν λήύ'.ν τών σχετικών μέ
τρων ανήκει εις τό 'Τχουργείον Γεωργίας καί όρίζονται τά
αρμόδια όργανα διά τον έλεγχον τής εφαρμογής τοΰ χάρον
τες νόμου.

'Τχάρχουν έχίσης καί άλλα φ'.λοζωΓκά σωματεία, ώς ή
« Ελληνική Φιλο-ζωιχή Εταιρεία» (1975), ή «Εταιρεία
Προστασίας τών Ζώων Κέρκυρας».
Ή Πολιτεία δίδουσα ιδιαιτέρα-/ σημασίαν εις τήν όχόθεσιν
τής χροστασίας τώ-, ζώων καί άνταχοκρινομένη εις τό αίσθη
μα φιλοζωίας, έθέσχισεν άχό τάς άρχάς τού αίώνος σειράν
συναφών διατάσεων.
Αί ά-/ωτέρω διατάσεις τροχοχοιτχθείσαι καί συμχληρωθείσα: κατά καιρούς είναι:

Διά τοΰ άρθρου 6. συνιστάται. ώς γνωμοδοτικόν όργανον
τοΰ Τχουργοΰ Γεωργίας, οχταμελής Έχιτροχή» έργον τής
οχείας είνα: ή μ,ελέτη καί ή είσήγησις μέτρων διά τήν άρτιωτέραν όργά/ωσιν τής χροστασίας τών ζώων, ώς καί ή
μελέτη χαντός συναφούς θέμτος τό όχοίον ήθελε χαραχέμ0>η. εις αυτήν ό Ύχουργός. Τέλος χαρέχεται έξουσιοδότησις
διά τήν. διά διατάγματος έκδιδομένου χροτάσει τών τχ/·αρ
μοδίων Ύχουργών. όργάνωσιν καί λειτουργίαν τής Έχιτρο-

1. Ό Νόμος 1938/1917 όχως τροχοχοιήθηχε με τό Ν.Δ.
30.5.1919 «χερί συμχληρώσεως τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νόμου
1038 «χερί χροστασίας τών ζώων».
2. Ό Νομος 5504/1932 «χερί τροχοχο:ήσεως τοΰ Νόμου
1038 «χεοί χροστασίας των ζώων».
^ 3. Ό Νόμος 1360/1942 «χερί ίελτιώσεως καί άνστχτύςεως τής χαραγωγής τών μονόχλων».
4. Ιέυ/ονι.μο, «..i-.t μ,^.αφΟ'ρας .,ωντων ζωων δια κλοιών»
(Β.Δ. 752/70) ώς έτροχοχοιήθη
άχό Π.Δ. 260/1976
Ύχ-ουργ. 1Εμχορ:κής Ναυτιλίας.
5. Ό Νόμος 586/1977 «χερί κυρώσεως τής Εΰρωχαϊκής
Συμίασεως «χερί χροστασίας τών ζώων κατά τήν διάρκειαν
διεθνούς μεταφοράς των».

Διά τοΰ άρθρου 7, χαρέχεται έξουσιοδότησις εις τον Ύχουργόν Γεωργίας όχως διά διαταγμάτων καθορίζεται χάσα λεχτομέρεια εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ χαρόντος νό
μου.
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Διά τοΰ άρθρου 8. ορίζοντα: αί χοινικαί κυρώσεις διά τούς
χαραίαίνοντας τά λαμίανόμενα χερί χροστασίας τών ζώων
μέτρα καί ότι τινές έκ τών χοινών τούτων έχεκτεινονται και
εις τους χαραίάτας τών διατάσεων τοΰ Ν. 586/1977 «χερί
κυρώσεως τής Εΰρωχαϊκής
Συμίάσεω;
χροστασίας τών
ζώων κατά τήν διάρκειαν διεθνούς μεταφοράς αυτών» καί
τοΰ Ν.
/1980 «χερί κυρώσεως τών Εύρωχαϊκών
Συμβάσεων α) «χερί χροστασίας τών ζώων εις τάς έκτροφάς καί β) «χερί χροστασίας τών χρός σφαγήν ζώων», όχο-

γμαφεισών εις Στρασβούργον την 10.3.19/6 και 10.5.1979,
άντκχτοίχως.
Διά τού άρΔρου 9. καταργούνται υφιστάμενα1. διατάζεις
ώς μή δυνάμεναι νά άνταζοκρt-iciiv εις τόν σκοζον δι ον
έ-5>εσζίσ·5ησαν.
Διά τού αρ·5ρου 10. ορίζεται
ψήφισιν νόμου.

ή εναρξις ισχύος τού ΰζο

Έν ‘Αίήναις τή 9 ‘Οκτωβρίου 1980'

"Ap-Spov 2.
1. Ζώον συντροφιάς, έργατίας ή εκτροφών το όζοίον κα
τέστη ανίκανον διά την ίΓ ήν ζροορίζεται χ,ρήσιν. συνεζεία
γήρατος. άσ-Δενείας, κατάγματος, άναζηρίας ή άλλης τίνος
αίτιας, δύναται νά φονεύεται δι’ ευθανασίας καί μόνον κατόζιν ζρ ο ηγούμενης έκΔέσεως κρατικού ή ιδιώτου κτηνιάτρου.
2. Άζαγορεύεται ή -δανάτωσις θηλαστικών εις τά σφα
γεία έφ’ όσον δεν ζροηγη-ύή τής άφαιμάζεως άναισΔητοζοίησις έζενεργοΰσα άκαριαίως.

Οί Ύζουργοί
Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Προεδρίας Κυβερνήσεως

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ
• Γεωργίας

Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΔΟΣ

Ούδεμία οδυνηρά χειρουργική έζέμϊασις ζραγματοζοιείται
εις σζανδυλωτά άνευ άναισύησίας, διενεργουμένης μόνον ύζό
κτηνιάτρου.
Ή άναισ-ύητοζοίησις δεν άζαιτείται όταν, εις όμοιας χει
ρουργικάς έζεμδάσεις έζί άν-$ρώζων δεν έκτελείται τοιαύτη
ή εις ζεριζτώσεις χατά τάς όζοίας δεν χρίνετα: έζιόείλημένη ΰζό κτηνιάτρου δ·.’ ειδικούς έζιστημονικούς λογους.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ.

νΑρ·5ρον 4.

Περί Προστασίας των Ζώων.

1. Πειραματισμός έζί ζώων νοείται ζασα έζέμδασις έζί
ζώντων ζώων χρησιμοζοιουμενων ζρος τον σκοζόν έζαληίεύσεως έζιστημονικής τίνος ύζούέσεως,-λήψεως ζληροφοριών,
ζαρασκευής ουσιών χαί ελέγχου τής φύσεως αυτών καί γενι
κώς ή χρησιμοζοίησις ζώντων ζώων δι’ έρευνητικούς ζειραματισμούς.
..

'Δρ-Sρον 1.

. 1. Τά ζώα συντροφιάς, έργατίας χαί των εκτροφών, δέον
;νά τυγχάνουν έν. μόρο; των κατόχων των τής δεούσης στορ
γής χαί μεταχειρίσεως έκδηλουμένων διά:
a) Χορηγήσεως καταλλήλου χαί έζαρκούς διά το είδος
των τροφής χαί όδατος.
ΐ) Έζασφαλίσεως άνετου, υγιεινού χαί ζροσηρμοσμένου
εις τον φυσικόν τρόζον διαδιώσεώς των, καταλύματος.
2. Όοτις φονεύει, βασανίζει, χαχοζοιεΐ ζώα, ζερί ών ό
ζαρών νόμοη ή έγχαταλείζει ταϋτα έχ·5ετα ή άδέσζοτα τι
μωρείται διά τών έν άρ-$ρω 8 τού ζαρόντος ζοινών.
3. Έζί βασανσμού ή χαχομεταχειρίτεως ζώων χατά την
διάρκειαν τής μεταφοράς των δι! έμζορικών ζλοίων. άεροζλάνων, σιδηροδρόμων χαί αυτοκινήτων, εύ-ύύνην ΰζέχτυν ώς
συναυτουργία! τής τοιαύτης ζράζεως άντιστοίχως, καί οί κυόερνήται τών ζλοίων καί άεροζλάνων, οί ζροϊστάμενοι τών
αμαξοστοιχιών καί οί οδηγοί τών αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι
διά τών ανωτέρω ζοινών.
4. Διά τών αυτών ζοινών τιμωρείται καί όστις ζροσζοι-ύή
όιαιως νά τά τι-ύασεόη ή νά τά συλλαμί\άνη, τή
χρήσει
ζυροόο/.ου οζλου εζα·ρουμένων εκείνων ατινα. κατά τάς έχοιτ.ο.ε *· - ρ ι νηρας οιαταζεις. χαραχ.τηρι,,οντζι ως *ύηοαματα.

2. Ή έκτέλεσις ζειραμάτων έζί ζώων έζιτρέζεται ^μό
νον εις ζτυχιούχους Κτηνιατρικής ή Ιατρικής Σχολής
Σχολών Βιολογικών Έζιστημών, οί όζοίοι διαύέτουν .ά
άζαραιτήτους έζαγγελματικάς γνώσεις χαί την ικανότητα
διά χειρουργικάς έζεμόάσεις. Πτυχιοΰχοι Φυσικών Έζιστημών οι όζοίοι δια-ύέτουν τάς
άναγκαίας έζαγγελματικάς
γνώσεις, δύνανται νά ζραγματοζοιοΰν ζειράματα έζί ζώο/ν.
μη ζεριλαμβάνοντα χειρουργικάς έζεμόάσεις.
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Δημ. Τάζεως
ΔΗΜ. ΔΑΒΑΚΗΣ

Άρ-Spov 3.

3.
Διά τήν έκτέλεσιν ζειραμάτων, δυναμένων νά ζροκαλέσουν ζόνον. κακώσεις ή διατάραςιν τής φυσιολογικής καταστάσεως τών ζώων, ο! ενδιαφερόμενοι οφείλουν νά εφοδιαστούν
δι’ ειδικής άδειας χορηγούμενης ύζό τής οικείας Νομαρχίας.
4.
Δι άζοφάσεων τού Ύζουργοϋ Γεωργίας δημοσιευομένων
εις τήν Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως. καθορίζονται ό τρόζος καί αί ζροΰζούέσεις χορηγήσεως τής έν τή ζροηγουμένη ζαραγράφω άδειας.
νΑρ·5ρον 5.
1.
Η άρμοδιότης τής ζροστασίας τών ζώων καί ή λήψις
τών συναφών μέτρων ανήκει εις τό Ύζουργείον Γεωργίας.

