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Πρωτόκολλο Ευζωίας Ιπποειδών και Ζώων φάρμας 

 

Η θέση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας είναι πως κάθε έμβιο ον 
, χωρίς καμία διάκριση έχει την δική του αυταξία ,έχει δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην 
ευζωία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα από ηθικής άποψης να εκμεταλλεύεται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο άλλο έμβιο ον επειδή δεν ανήκει στο ανθρώπινο είδος.  
 
Το βασικό νομικό πλαίσιο που υποστηρίζει την ευζωία των ζώων αυτών είναι το  εξής: 
 

1. Νόµος 1197/81 (Α΄240) «Περί προστασίας των ζώων». 
2. Οι διατάξεις του Νόµου 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε 
κερδοσκοπικό σκοπό» (Α’ 15), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες αφορούν στην 
κακοποίηση όλων των ειδών ζώων. 

3. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου «για την προστασία των ζώων κατά τη 
µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97».  

4. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την ευζωία των ιπποειδών εργασίας του Παγκόσµιου 
Οργανισµού για την Υγεία των Ζώων οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα:  
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_working_e quids.htm  

5. Η  υπ’ αρ. πρωτ. 1837/108300/2.8.2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Προστασίας των Ιπποειδών εργασίας», 
https://pfpo.gr/wp-content/uploads/2018/08/prostasia_ippoi020818.pdf 

6. Νόμος 4056/12 και  Υ.Α 258971/2008 , συνεχώς ανανεούμενη.  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟYΝΤΑΙ ΩΣ ΖΩΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Οι ιδιοκτήτες ιπποειδών εργασίας θα πρέπει να µεριµνούν για τη διασφάλιση του 
επιπέδου υγείας τους.  
 

 Στους χώρους διαβίωσης και στους σταθµούς εργασίας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
απολύµανσης µε κατάλληλα και ασφαλή υλικά.  
 

 ∆εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιούνται µη ικανά προς εργασία ζώα, ήτοι 
ζώα ασθενή, τραυµατισµένα, σε κατάσταση προχωρηµένης εγκυµοσύνης ή λοχείας, 
καθώς και ζώα µε κακή συντήρηση των οπλών. Η επάνοδος στην εργασία θα πρέπει να 
επιτρέπεται µόνο κατόπιν υποδείξεως κτηνιάτρου.  
 

 Είναι απαραίτητη η χορήγηση κατάλληλης και επαρκούς για το είδος  τους τροφής και 
φρέσκου πόσιµου νερού καθηµερινά  σε δοχεία τα οποία δεν είναι δυνατό να 
επιµολυνθούν και καθαρίζονται τουλάχιστον µια φορά ηµερησίως. Συστήνεται η τροφή 
να παρέχεται τουλάχιστον 2 φορές την ηµέρα σε ενήλικα ιπποειδή και τρεις φορές την 
ηµέρα στους απογαλακτισµένους πώλους (ηλικίας άνω των 6 µηνών) εκτός αν υπάρχει 
εντολή κτηνιάτρου, η οποία ορίζει διαφορετικά.  
 

 Οι ζωοτροφές πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς, µη τοξικούς και στεγανούς 
περιέκτες, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από τρωκτικά, 
υγρασία, διάβρωση ή επιµόλυνση από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες.  
 

 Τα ζώα συστήνεται να ασκούνται τουλάχιστον µία φορά ηµερησίως για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  

https://pfpo.gr/wp-content/uploads/2018/08/prostasia_ippoi020818.pdf
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 Θα πρέπει να παρέχεται προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες µε την παροχή 

καταλύματος, το οποίο ενδείκνυται:  
1. να εξυπηρετεί τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων και να προστατεύει την υγεία 

τους  
2. να έχει κατάλληλο µέγεθος για το είδος και την ηλικία του ζώου και να επιτρέπει 

στα ζώα να στέκονται στη φυσική όρθια θέση, να µπορούν να ξαπλώνουν και να 
περιστρέφονται ελεύθερα. Συστήνεται ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου χώρου 
ανάπαυσης  13,5 m2.  

3. να πληροί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του 
περιβάλλοντος  

4. να κατασκευάζεται σε στέρεο έδαφος χωρίς να κατακλύζεται από νερά των 
βροχών ή άλλα και να διευκολύνεται η απομάκρυνση της κόπρου  

5. να είναι κατασκευασμένο από υλικά κατάλληλα για το είδος των ζώων και να 
είναι δυνατός ο καθαρισμός µε νερό υπό πίεση  

6. η στέγη προτείνεται να είναι κατασκευασμένη από κυματοειδή φύλλα αλουμινίου 
ή άλλου σύγχρονου υλικού, το οποίο θα είναι ελαφρύ, άκαυστο, µακρόβιο και µε 
ικανοποιητική µονωτική ικανότητα  

7. να είναι περιφραγμένο ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή των ζώων, η είσοδος 
άλλων αδέσποτων ή άγριων ζώων όσο και η πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτημένα 
άτομα µε ελάχιστο ύψος περίφραξης 1,8 µμέτρα.   

8. να αποτρέπει τον τραυματισμό και τη διαφυγή των ζώων.  
 

 ∆εν απαιτείται περίφραξη στους σταθμούς εργασίας (κοινόχρηστους χώρους αναμονής 
των ζώων προς έναρξη της εργασίας τους), απαιτείται όμως η παροχή στέγης µε τις 
ανωτέρω προδιαγραφές,  η συνεχής παροχή φρέσκου πόσιμου νερού και η τήρηση της 
ελάχιστης επιφάνειας δαπέδου του κοινόχρηστου  χώρου ανά ζώο.  
 

 Είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ελευθερίας κινήσεων, ώστε τα ιπποειδή να 
εκδηλώνουν τη φυσιολογική τους συμπεριφορά.  
 

 Η εργασία των ιπποειδών θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά σύμφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές για την ευζωία των ιπποειδών εργασίας του Παγκόσμιου 
Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων . 
 

 Τα ιπποειδή εργασίας δε θα πρέπει να φορτώνονται µε φορτίο βάρους υπερβολικού για 
το µμέγεθος, την ηλικία ή τη φυσική κατάστασή τους. Το φορτίο δεν δύναται να 
υπερβαίνει  το 1/5 του σωματικού τους βάρους.    
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΖΩΑ 
( αμνοερίφια , αγελάδες , βοοειδή , κουνέλια, όρνιθες) 

 
 Το παστούρωμα βάσει όλων των ανωτέρω νόμων και εγκυκλίων , ελληνικών και 

ευρωπαϊκών , είναι σαφέστατη και βαριάς μορφής κακοποίηση των ζώων  που την 
υφίστανται  (πχ ιπποειδή ,ζώα παραγωγικά) . Είναι αξιόποινη πράξη με ποινικές και 
διοικητικές συνέπειες. 
 

 Για το παστούρωμα, ως μορφή κακοποίησης των ζώων υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 
των καθ ύλην αρμοδίων Καθηγητών του ΑΠΘ κ.κ. Διακάκη και Παπάζογλου 
 

 Είναι υποχρεωτική η συνεχής παροχή καθαρού, δροσερού νερού.  
  

 Είναι υποχρεωτική η παροχή καταλύματος, επαρκούς καθαρού χώρου ώστε τα ζώα να 
μπορούν να κινούνται χωρίς να περιορίζονται οι  φυσικές τους  ανάγκες . Το κατάλυμα 
πρέπει να υπάρχει σε σημείο που τα ζώα να μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να το 
χρησιμοποιήσουν για να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες ή απλά για 
ξεκούραση. 
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 Ο εγκλεισμός κουνελιών μέσα σε κλουβιά αποτελεί παραβίαση των ανωτέρω νόμων και 
εγκυκλίων περί  ευζωίας . 
 

 Οι όρνιθες θα πρέπει να είναι σε καλά περιφραγμένο χώρο βάσει της νομοθεσίας περί της 
γρίπης των πτηνών , ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή τους, να αποτρέπεται η είσοδος 
άλλων αδέσποτων ή άγριων ζώων όσο και η πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτημένα άτομα µε 
ελάχιστο ύψος περίφραξης 1,8 µμέτρα καθώς και για να αποτρέπεται ο τραυματισμός 
τους ή ο θάνατός τους  από άλλα ζώα . 

 
 Απαγορεύεται η έκθεση των ζώων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ζέστη, κρύο, βροχή, 

χιόνι) χωρίς προστασία. 
 

 Απαγορεύεται ο διαρκής περιορισμός ή το μόνιμο δέσιμο των ζώων καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο, και οτιδήποτε τα εμποδίζει να έχουν φυσικό τρόπο διαβίωσης. 
 

 Ο κηδεμόνας έχει υποχρέωση για τη φροντίδα και την ιατρική περίθαλψη του-ων ζώου-
ων του. 
 

 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη ζώου.(άρθρο 47 Ν.4235/14) 
 

 Απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ είδους ζώου στεριάς, αέρα και θάλασσας . 
 

 Απαγορεύεται η θανάτωση θηλαστικών στα σφαγεία, ιδιωτικά και δημόσια, χωρίς να έχει 
προηγηθεί της αφαίμαξης ακαριαία αναισθητοποίηση  (ν. 1197/81). 
 

 Απαγορεύεται η εκτροφή και πώληση χωρίς τις σχετικές άδειες. 
 

 Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων  με οχήματα χωρίς άδεια και χωρίς τις νόμιμες 
προδιαγραφές .  
 

Η παραβίαση των παραπάνω κανόνων εμπεριέχουν βασανισμό, κακοποίηση και  πιθανή αιτία 
θανάτου τους και διώκονται ποινικά και διοικητικά επισύρουν μεγάλα πρόστιμα .  
 
Εφόσον το ζώο αφαιρεθεί από το σημείο που έγινε η καταγγελία, ο κηδεμόνας είναι 
υποχρεωμένος να καταδείξει στα Αστυνομικά όργανα το νέο σημείο που ευρίσκεται, προκειμένου 
να ελεγχθούν οι νέες συνθήκες ευζωίας του, ειδάλλως διώκεται για εγκατάλειψη (διοικητική και 
ποινική δίωξη-Νόμος 4235/14 αρθρ.47). 
 
 
 

 

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία [Π.Φ.Π.Ο] 


