
 ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ!

ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ
ΤΟΥ ΑΛΊΜΟΥ

ΈΧΟΥΝ ΚΆΤΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ



1) Είναι υποχρεωτικό από την Ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με το νόμο 4235/2014, «ο συνοδός του σκύλου 
στη βόλτα υποχρεούται να μαζεύει τις ακαθαρσίες του από το περιβάλλον» και επιβάλλεται σχετικό, πρόστιμο.

2) Είναι Θέμα πολιτισμού. Οι ακαθαρσίες ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΆ ένα δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. 
ΑΣ ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗ!!

3) Είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι ακαθαρσίες μπορεί να περιέχουν σοβαρές ασθένειες, έτοιμες να μετα-
δοθούν σε άλλα ζώα ή  στον άνθρωπο. Μπορεί να κρύβουν πολλών ειδών μικρόβια (E. Coli, Giardia, Σαλμονέλωση, κλπ) και 
ένα σωρό παράσιτα (Toxocara, Heartworms, Αγκυλόστομα, Roundworms, ταινία…). Η επαφή με ξένα κόπρανα είναι, άλλωστε, 
ένας από τους λόγους που οι κτηνίατροι μας συμβουλεύουν να μην βγει το κουτάβι μας από το σπίτι πριν ολοκληρώσει τα 
πρώτα του εμβόλια.

4) Οι σκυλίσιες ακαθαρσίες δεν αποσυντίθενται γρήγορα. Σε αντίθεση με τα απόβλητα των άγριων σαρκοφάγων 
ζώων, ( λύκοι, αλεπούδες, κ, ά.) που είναι 100% βιοδιασπώμενα, τα κόπρανα του σκύλου μας μπορεί να μείνουν στο έδα-
φος μέχρι και ένα χρόνο πριν αρχίσουν να διαλύονται. Ο λόγος είναι ότι η διατροφή του σύγχρονου κατοικίδιου σκύλου 
διαφέρει πολύ από αυτήν των άγριων ζώων. Οι σκυλοτροφές (ειδικά οι κακής ποιότητας) μπορεί να διατηρήσουν τη 
συνοχή τους και τη μυρωδιά τους για περισσότερο από έναν χρόνο, πριν αρχίσουν να διαλύονται. Αν, μάλιστα, είναι 
πλούσιες σε συντηρητικά, τότε παράγουν απόβλητα που είναι επίσης πλούσια σε συντηρητικά. Δεδομένου ότι τα περισσότερα 
συντηρητικά, ευτυχώς, δεν απορροφώνται από τον οργανισμό, αποβάλλονται μαζί με τις ακαθαρσίες και καταλήγουν 
στο έδαφος, τα φυτά και τον υδροφόρο ορίζοντα. Η μόνη περίπτωση που οι ακαθαρσίες των σκύλων αποσυντίθεται σε σκόνη 
και μάλιστα γρήγορα είναι όταν τα ζώα τρέφονται με ακατέργαστη δίαιτα. Η ωμή (RAW) διατροφή είναι η ίδια που κάνει ένα 
άγριο αρπακτικό. Παράγει, μάλιστα, λιγότερες ακαθαρσίες με πιο ήπια μυρωδιά.

5) Τα κόπρανα βρίσκουν, δίοδο στον υδροφόρο ορίζοντα τα υπόγεια ρεύματα, και καταλήγουν σε πο-
τάμια, πηγές και θάλασσα. (Αν κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης δεν καταναλωθούν  από άλλα ζώα, έντομα ή  μικρο-
οργανισμούς). Εκεί, όπου καταλήγουν προς διάλυση, χρησιμοποιούν το οξυγόνο που βρίσκεται στο νερό και εκλύουν αμμωνία 
καθώς και άλλα βλαβερά συστατικά, βάζοντας σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή. 

5+1 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ 
ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ!

Ο ΑΛΊΜΟΣ ΛEΕΊ
ΝΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ

 ΜΕ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ 

ΠΟΛΗ!



5+1 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ 
ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ!

Ο ΑΛΊΜΟΣ ΛEΕΊ
ΝΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ

 ΜΕ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ 

ΠΟΛΗ!

ΒΑΣΙΚΟ: Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΤΩΝ ΖΏΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΤΩΝ ΚΟΠΡΆΝΩΝ ΤΟΥΣ , 
είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε αν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, από την  αλλαγή στην όψη τους, (εκτός αν έχουμε 
μόλις αλλάξει τύπο τροφής). Παρατηρώντας προσεκτικά τα κόπρανα μπορούμε να ανακαλύψουμε την παρουσία παρασίτων 
(σκουλήκια), επίσης αίματος – είτε επιφανειακά (σταγόνες) είτε εσωτερικά (όταν τα κόπρανα είναι εξαιρετικά σκουρόχρωμα, 
σχεδόν μαύρα). Άλλοι λόγοι για να ανησυχήσουμε είναι η ύπαρξη βλέννας, ο αποχρωματισμός και φυσικά η διάρροια. Επίσης, 
μπορεί μέσα στα κόπρανα να βρούμε υπολείμματα από κάτι που κατάπιε χωρίς να το έχουμε πάρει χαμπάρι, όπως 
ένα κλαράκι, μια κάλτσα, λίγο σπάγκο, ένα πλαστικό γάντι κ.ά. Μια τέτοιου είδους πληροφορία θα μπορούσε να 
του σώσει ακόμα και τη ζωή.

ΙΔEΑ!
Τα 4 πράματα που προσπαθώ να μην ξεχνώ όταν φεύγω απ’ το σπίτι με το σκύλο:

 ΚΛΕΙΔΙΑ
 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ
 ΚΙΝΗΤΟ 
 ΣΑΚΟΥΛΙΤΣΕΣ

Για να μην ξεχάσω τις σακούλες έχω τοποθετήσει ειδική θήκη στο λουρί του αλλά κι εκεί γρήγορα τελειώνουν οπότε μπορείτε 
να δοκιμάσετε και το σύστημα «κάντο φιόγκο».  Δηλαδή,  δένουμε μία σακούλα φιόγκο στο περιλαίμιο του σκύλου μας ώστε 
να μη ξεχνάμε την  υποχρέωσή μας για τη συλλογή των κοπράνων του. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ:
ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 210 9948408, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : 210 9856150/151
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΖΩΟΥ: 213 2008113, 213 2008059
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK: «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΛΙΜΟΥ ΣΑΖΑ», ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κα ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

+1 ΛΟΓΟΣ:



ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΠΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ, Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΚΑΚΗ ΚΑΙ ΒΑΝΑΥΣΗ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΩΟΥ!

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ:
✦ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΒΙΑΣ 
✦ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ, ΚΡΕΜΑΣΜΑ, ΠΝΙΓΜΟΣ, ΚΑΨΙΜΟ, ΣΥΝΘΛΙΨΗ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ ΜΕ ΖΩΑ  
✦ Η ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ:
✦ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Ή ΕΧΕΙ ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙ-
ΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ, 
✦ Η ΜΟΝΙΜΗ ΑΛΥΣΟΔΕΣΗ
✦ Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΤΡΟΦΗΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΗΣ
✦ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟ ΤΟ ΖΩΟ
✦ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΖΩΟ ΒΟΛΤΑ Η ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ‘ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ’ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ 
Η ΜΠΑΛΚΟΝΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΖΩΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
1. Τραβήξτε φωτογραφίες – βίντεο που να αποδεικνύουν την παραμέληση.
2. Ενημερώστε την τοπική φιλοζωική οργάνωση.
3. Κάντε καταγγελία στην Κτηνιατρική Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας, αναφέροντας αναλυτικά και με σωστή ιεράρχηση τα 
όσα γνωρίζετε για την παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας και των υγειονομικών διατάξεων (ακαθαρσίες, έντονη δυσο-
σμία κ.λπ.). Μπορείτε να κάνετε την καταγγελία τηλεφωνικά ή με fax, φροντίστε, όμως, να ζητήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου. 
Ο αριθμός αυτός βεβαιώνει ότι καταγράφηκε το γεγονός και είναι απαραίτητος για κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με 
την καταγγελία, καθώς και για την παραλαβή του αντιγράφου της καταγγελίας σας.

Ειδοποιήστε τη Δημοτική Αστυνομία (όπου υπάρχει) ή τον Δήμο. Οφείλουν να επισκεφτούν το χώρο, να κάνουν έκθεση αυτο-
ψίας και να επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με την παράβαση. 



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αρχικά κάντε μια φιλική σύσταση στον ιδιοκτήτη. Μερικές φορές η παραμέληση είναι αποτέλεσμα άγνοι-
ας. Ίσως είναι αποτέλεσμα και παροδικής δυσκολίας στη ζωή του. Ρωτήστε τον αν μπορείτε να τον βοηθήσετε για να βελτιω-
θούν οι συνθήκες διαβίωσης του ζώου. Προσπαθήστε να τον κάνετε να κατανοήσει τις υποχρεώσεις του και ενημερώστε τον 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Μη γίνεστε απειλητικοί και επιθετικοί, γιατί οι περισσότεροι θα αντιδράσουν 
άσχημα. Ο στόχος είναι να βοηθήσετε το ζώο. Να είστε ήρεμοι και ψύχραιμοι.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί:
➡ Πηγαίνετε στον εισαγγελέα (για την Αθήνα και την υπόλοιπη Αττική: κτίριο 16 στην παλιά Σχολή Ευελπίδων) και 
περιγράψτε όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένα το περιστατικό στοιχειοθετώντας τη σοβαρότητά του με φωτογραφίες, βίντεο, 
άλλους μάρτυρες κ.λπ. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, ο εισαγγελέας θα δώσει σχετική παραγγελία στο αστυ-
νομικό τμήμα της περιοχής όπου υπάγεται το σπίτι του «ακατάλληλου» ιδιοκτήτη.
➡ Aν η καταγγελία αφορά σε περιοχή μακριά από την οποία μένετε, συντάξτε μια καταγγελτήρια επιστολή, καταγράφο-
ντας όσο πιο αναλυτικά γίνεται το περιστατικό, επισυνάψτε τυχόν φωτογραφίες ή άλλα ντοκουμέντα και στείλτε την ταχυδρο-
μικώς (ή με fax) στο τμήμα πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας. Γράψτε στο κείμενο να επικοινωνήσουν μαζί σας μόλις παραλάβουν 
την επιστολή, ώστε να σας δώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου (ή πάρτε τους εσείς τηλέφωνο). Ανάλογα με τη σοβαρότητα 
του περιστατικού και τον κίνδυνο που διατρέχει το ζώο, το τμήμα πρωτοκόλλου προωθεί την καταγγελία στον εισαγγελέα για 
να επιληφθεί αμέσως. Η καταγγελία μπορεί να γίνει και ανώνυμα, αλλά φροντίστε να τη στοιχειοθετήσετε επαρκώς, αλλιώς 
υπάρχει πιθανότητα να καταλήξει στο αρχείο.
Ακριβώς τα ίδια βήματα ακολουθείτε στην περίπτωση που το ζώο εγκαταλείφθηκε ή ξεχάστηκε σε κλειστό σπίτι ή κτίριο. Επειδή 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του, λόγω έλλειψης νερού και φαγητού, μην καθυστερήσετε καθόλου. 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ   
Ζητήστε βοήθεια από την τοπική φιλοζωική οργάνωση. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά 
το ζώο που κακοποιείται από τον ιδιοκτήτη και παραδίνεται σε έναν από τους παρακάτω ως μεσεγγυούχο:
✦ στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου 
✦ σε ενδιαφερόμενο φιλοζωικό σωματείο
✦ σε ενδιαφερόμενο ιδιώτη. (Αν η μεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα βάναυση ή αποτρόπαια, η αφαίρεση μπορεί να είναι 
οριστική, ενώ ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να απαγορεύσει στον ιδιοκτήτη την απόκτηση άλλου ζώου).

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΖΩΟΥ
✦ Ζητήστε βοήθεια από την τοπική φιλοζωική οργάνωση.
✦ Αν γνωρίζετε σε ποιον ανήκει το ζώο ή φέρει μικροτσίπ καταχωρισμένο στο όνομα του ιδιοκτήτη, πηγαίνετε στο αστυνομικό 
τμήμα και κάντε καταγγελία ζητώντας την αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη του ιδιοκτήτη για εγκατάλειψη και έκθεση σε κίνδυνο 
του κατοικιδίου του. Δεν χρειάζεται να κάνετε μήνυση. Η καταγγελία σας αρκεί!



ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Μόνο στην περίπτωση που πιάσετε κάποιον επ’ αυτοφώρω να τα πετάει ή γνωρίζετε ποιος το έκανε, μπορείτε να τον καταγ-
γείλετε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας την αυτεπάγγελτη ποινική δίωξή του και επομένως τη σύλληψή του στο 
πλαίσιο του αυτοφώρου. Δεν χρειάζεται να κάνετε μήνυση. Η καταγγελία σας αρκεί!

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ / ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ / ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ
✦ Καλέστε αμέσως το 100. Υποχρεούται να παρέμβει αμέσως και σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου 
γίνεται η κακοποίηση να προχωρήσει σε δίωξη και σύλληψη του δράστη.
✦ Αν το 100 αργεί, πηγαίνετε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να κάνετε καταγγελία, ζητώντας την αυτεπάγγελτη 
ποινική δίωξη του δράστη. Δεν χρειάζεται να κάνετε μήνυση. Θα πρέπει να έχετε κάποιο στοιχείο, όμως, που να οδηγεί στην 
ταυτοποίηση του δράστη (όνομα, διεύθυνση, αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ. κ.ά). Με την αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη ενεργοποιείται 
η διαδικασία του αυτοφώρου, εντός του οποίου ο δράστης οδηγείται στον εισαγγελέα. Αν παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώ-
ρου, το δικαστήριο θα οριστεί για δύο ή τρία χρόνια αργότερα.
✦ Εάν η αστυνομία θεωρήσει ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα, θα την παραπέμψετε στους νόμους 1197/81 και 4039/12 
αλλά και στις εγκυκλίους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς τα αστυνομικά τμήματα σχετικά με την υποχρέωσή 
τους να ερευνούν κάθε καταγγελία κακοποίησης ζώου.
✦ Εάν η αστυνομία αδυνατεί να ανταποκριθεί, είτε επειδή έχει άλλα επείγοντα περιστατικά και δεν προλαβαίνει είτε επειδή δεν 
έχει διαθέσιμο περιπολικό, πηγαίνετε κατευθείαν στον εισαγγελέα και ζητήστε να δώσει εντολή για την άμεση απομάκρυνση 
του ζώου και τη σύλληψη του δράστη.

Μόλις παραλάβει την εισαγγελική εντολή, το αστυνομικό τμήμα υποχρεούται να επέμβει αμέσως. 
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ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΖΩΟ – ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΣ
✦ Όπως και παραπάνω, καλέστε αμέσως το 100, ώστε να συλληφθεί ο δράστης, ο οποίος με την αυτόφωρη διαδικασία θα 
οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τονίστε τη σοβαρότητα του περιστατικού και τον άμεσο κίνδυνο που διατρέχει τόσο το ζώο, όσο και 
οι παρευρισκόμενοι από τη βάναυση συμπεριφορά του δράστη. Ενημερώστε τους ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να διαφύγει 
αν δεν παρέμβουν αμέσως.
✦ Ενημερώστε το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν γίνετε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, προσπαθήστε να κινητοποιήσετε περαστικούς και γείτονες, 
ώστε να μη διαφύγει ο δράστης. Πάντα να ειδοποιείτε και τον αρμόδιο δήμο, ώστε να επέμβει και να περιθάλψει το ζώο 
και να στηρίξει την καταγγελία. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο φωτογραφία ή βίντεο με 
περιεχόμενο κακοποίησης ζώου, προωθήστε το link, περιγράφοντας το περιεχόμενό του στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
στο ccu@cybercrimeunit.gov.gr, αλλά και στην Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία στο info@pfo.gr.

ΠΩΣ ΝΑ «ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ» Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ
✦ Εάν δεν είστε ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας ενός περιστατικού, πριν απευθυνθείτε στις Αρχές, ελέγχετε πάντα την εγκυ-
ρότητα των καταγγελιών που ακούσατε.
✦ Ζητήστε βοήθεια από την τοπική φιλοζωική οργάνωση.
✦ Όταν μιλάτε με τις Αρχές (αστυνομία, δήμο, Εισαγγελία, Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.ά.), να είστε πάντα ψύχραιμοι, ακόμη και 
αν δεν σας αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που θα θέλατε. Μην εκδηλώνετε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση -πιθανόν αυτή να 
φέρει αντίθετα αποτελέσματα- και εστιάζετε στα κρίσιμα σημεία χωρίς υπερβολικές λεπτομέρειες. Να ζητάτε πάντα τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της καταγγελίας και αντίγραφο της κατάθεσης, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη.
✦ Το κλειδί για μια σωστή καταγγελία ή μήνυση είναι η γνώση της νομοθεσίας (ν. 4235/2014,  4039/12 και 1197/81).
 Εκτυπώστε τα κρίσιμα χωρία και έχετέ τα μαζί σας.
✦ Τα αδικήματα κατά των ζώων διώκονται αυτεπάγγελτα και οδηγούν σε σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώ-
ρου. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε μήνυση, παρά μόνο καταγγελία. Μόνο στην περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης 
ζώου συντροφιάς που κακοποιήθηκε, καταθέτετε μήνυση εναντίον του δράστη.
✦ Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες μπορείτε να τα βρείτε εύκολα μέσω του Διαδικτύου και 
πενταψήφιων τηλεφωνικών αριθμών για τις πληροφορίες καταλόγου.
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ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΦΟΛΑ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΦΟΛΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ
1. Ειδοποιείστε την φιλοζωική Οργάνωση της περιοχής σας 
2. Ειδοποιήστε τα (τοπικά) ΜΜΕ και κάντε ανάρτηση στο διαδίκτυο προκειμένου να αποφύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή όσο 
το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Είναι σημαντικό να κατανοήσει ο κόσμος ότι οι φόλες δεν είναι επιβλαβείς μόνο για τα αδέ-
σποτα, αλλά ελλοχεύουν και τεράστιοι κίνδυνο κυρίως για τα μικρά παιδιά.
3. Κάντε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα.
4. Τα όργανα της τάξη οφείλουν αμέσως:

■ Να προχωρήσουν σε έρευνα (ακόμη και στην περίπτωση καταγγελίας κατ’ αγνώστων) πριν διαβιβάσουν τη δικογραφία στην 
Εισαγγελία.
■ Να ενημερώσουν αμέσως τον δήμο και την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής, προκειμένου να παραληφθούν τα νεκρά ζώα 
για υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση.
■ Να ζητήσουν τοξικολογική εξέταση, ώστε να εντοπιστεί το είδος της θανατηφόρου ουσίας και να περιληφθεί η έκθεση στο 
φάκελο της δικογραφίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Στις περιπτώσεις φόλας σε δημόσιους χώρους, είναι σημαντικό να ειδοποιείτε πάντα την αστυνομία και τον δήμο, οι οποίοι στη 
συνέχεια θα ενημερώσουν και θα προστατεύσουν τους πολίτες, επισημαίνοντας την επικινδυνότητα μιας περιοχής

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΦΟΛΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΖΩΟΥ
1. Κάντε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας, έστω και κατ’ αγνώστου, ώστε να συνταχθεί δικογραφία.
2. Μην αμελήσετε να μεταφέρετε το ζώο στον κτηνίατρο για νεκροψία, προκειμένου να στείλει ιστούς για τοξικολογική ανά-
λυση. Τα ευρήματα αποτελούν πολύτιμα στοιχεία σε περίπτωση που η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο.
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