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Η φιλοζωία στην Ελλάδα
 Η φιλοζωία στην Ελλάδα παρότι γενικά είναι πίσω σε σχέση με άλλη δυτικά κράτη, 

ωστόσο αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς παρόλαυτά, 
εξακολουθούμε να είμαστε στη μαύρη λίστα από πλευράς κακοποιήσεων και βάναυσων 
θανατώσεων είτε ζώων συντροφιάς, είτε παραγωγικών ζώων, είτε ιπποειδών είτε και 
άγριων ζώων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα ζώα χρησιμοποιούνται σε 
λιτανείες, σώου και επιδείξεις παρότι θεωρητικά απαγορεύεται εδώ και χρόνια. 

 Σύμφωνα με την έκθεση του FEDIAF, του Συνδέσμου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
ζωοτροφών για κατοικίδια, το 2016 υπήρχαν 660 χιλ. σκύλοι και 600 χιλ δεσποζόμενες 
γάτες στην Ελλάδα. Προφανώς ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος του πραγματικού αφού 
πολλά δεσποζόμενα ζώα δεν σιτίζονται επαρκώς ή δεν σιτίζονται καν με ζωοτροφές. Την 
περίοδο της πανδημίας ο αριθμός των δεσποζόμενων αυξήθηκε κατά πολύ. Ιδιαίτερα 
θετικό είναι το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί πολύ οι υιοθεσίες αδέσποτων ζώων μέσα από τις 
καμπάνιες φιλοζωικών οργανώσεων και ομάδων.

 Υπάρχουν πάνω από 120 εθελοντικά σωματεία, σύλλογοι και κάποιες ΜΚΟ, ενώ επίσης 
υπάρχουν  πολλές φιλοζωικές ενώσεις και άτυπες ομάδες. Μόνο στο διαδίκτυο μπορεί να 
βρει κανείς δεκάδες ή και εκατοντάδες φιλοζωικές σελίδες. 



Οι βασικοί συντελεστές
 Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης γύρω από το θέμα 
δημιουργεί τόσο στους Δήμους όσο 
και στην Πολιτεία την ανάγκη 
προσαρμογής σε θέματα ευζωίας και 
καλής διαχείρισης των αδέσποτων. 

 Oι περισσότεροι Δήμοι της χώρας 
έχουν πλέον προγράμματα στείρωσης, 
σίτισης και περίθαλψης, τα οποία 
ωστόσο καλύπτουν ελάχιστο μέρος 
των πραγματικών αναγκών. 



 Επίσης και το θεσμικό πλαίσιο έχει 
αλλάξει τρεις φορές τα τελευταία 
χρόνια (το 2012, το 2014, το 2020). 
Ωστόσο η εφαρμογή του μέχρι 
σήμερα είναι μικρή αφού δεν έχουν 
λυθεί ασάφειες, προϋποθέσεις και 
μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής του 
πλαισίου. 

 Ως αποτέλεσμα η βασική ευθύνη για 
τα αδέσποτα να παραμένει στον 
εθελοντισμό και τις προσπάθειες 
των φιλόζωων της χώρας.



Πόσα αδέσποτα;
 Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία 

αλλά υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα 
υπάρχουν περίπου 1,5-2 εκατομμύρια 
αδέσποτοι σκύλοι και πάνω από 2 εκατ. 
αδέσποτες γάτες. Οι σκύλοι κυρίως στα 
προάστια και τις περιαστικές περιοχές των 
μεγάλων πόλεων, σε όλες τις επαρχιακές 
πόλεις και στους οικισμούς καθώς και σε 
πολλές αγροτικές, ημιορεινές και ορεινές 
περιοχές. Αντίθετα οι γάτες είναι συχνότερες 
στις πόλεις. 

 Η εκτίμηση δυσκολεύει από το γεγονός ότι 
τα περισσότερα μικρά που γεννιούνται 
αδέσποτα δεν ενηλικιώνονται ενώ ο μέσος 
όρος ζωής ενός αδέσποτου είναι 1,5- 
2χρόνια. 



Από που προέρχονται τα αδέσποτα;
 Πάνω από 70% των αδέσποτων σκύλων 

προέρχονται από γέννες δεσποζόμενων ή ημι 
– δεσποζόμενων ζώων. Τα υπόλοιπα 
προέρχονται είτε από εγκαταλείψεις 
ανεπιθύμητων ζώων είτε από γέννες μη 
στειρωμένων αδέσποτων. 

 Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από 
κυνηγούς ή κτηνοτρόφους, ανθρώπους δηλαδή 
που διατηρούν μεγάλο αριθμό σκύλων 
εργασίας και εγκαταλείπουν ζώα που είτε δεν 
έχουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά είτε 
αρρώστησαν, γέρασαν κλπ 

 Σοβαρό πρόβλημα αποτελούν και τα 
παράνομα εκτροφεία τα οποία είναι 
ανεξέλεγκτα και αφορούν κυρίως κυνηγόσκυλα 
αλλά και άλλα ζώα ράτσας.

 Οι περισσότερες αδέσποτες γάτες 
προέρχονται από γέννες αδέσποτων



Τι προβλέπει το θεσμικό 
πλαίσιο για τα ζώα 

συντροφιάς Ν.4830/2020



Ποιοι κάνουν τι
Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση 
των αδέσποτων είναι οι Δήμοι :

Περισυλλογή (κάθε Δήμος 
τουλάχιστον ένα όχημα 
περισυλλογής και προσωπικό 
εκπαιδευμένο από 
πιστοποιημένους εκπαιδευτές).
 Στείρωση
 Περίθαλψη
 Εμβολιασμός
 Σίτιση- πότιση σε επιλεγμένα 

σημεία εντός του Δήμου για τα 
ζώα που επανεντάσσονται

 Φιλοξενία σε αναδόχους και 
καταφύγια (κάθε Δήμος 
υποχρεούται να διαθέτει 
τουλάχιστον ένα καταφύγιο 
ή σε συνεργασία με άλλους 
Δήμους ή ως μέλος 
συνδέσμου Δήμου ή σε 
συνεργασία με φιλοζωικά 
σωματεία ή οργανώσεις) 

 Ενημέρωση-
ευαισθητοποίηση

 Συνεργασία με φιλοζωικά 
σωματεία: παροχή τροφών 
και φαρμάκων, σύμβαση 



Το πλαίσιο της διαχείρισης των Δήμων

 Επιχειρησιακό 
 5μελής Επιτροπή
 Χρηματοδότηση, 
 Tαφή και αποτέφρωση 

νεκρών ζώων
 Παροχή κινήτρων για 

στείρωση, σήμανση, 
υιοθεσία και παροχή 
δωρεάν υπηρεσιών με 
κοινωνικά κριτήρια



Ποιοι άλλοι κάνουν τι

 Σήμανση και καταγραφή κάνουν οι κτηνίατροι 
 Έλεγχο της εφαρμογής της κτηνιατρικής νομοθεσίας για 

τα ζώα καθώς και των κανόνων ευζωίας σε καταφύγια 
κάνουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και 
των δήμων εφόσον υπάρχουν. 

 Έλεγχο των κανόνων ευζωίας από τους ιδιοκτήτες 
δεσποζόμενων και βεβαίωση παραβάσεων του θεσμικού 
πλαισίου και επιβολή προστίμων πραγματοποιούν η 
Αστυνομία, οι Δήμοι, το Λιμενικό, η Ακτοφυλακή, η 
Δασική Υπηρεσία, οι τελωνειακές αρχές κλπ. 



Φιλοζωικά σωματεία 
 Μπορούν να επιχορηγηθούν από Δήμους 

και Περιφέρειες
 Να καταγράφουν, σημαίνουν, στειρώνουν, 

περιθάλπουν στα δημοτικά κτηνιατρεία ή 
μέσω των προγραμμάτων των Δήμων 

 Υπογράφουν συμφωνητικά αναδοχής 
 Αναρτούν ζώα προς υιοθεσία στην 

Πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσιών 
 Μπορούν να καταχωρούνται ως ιδιοκτήτες 

ζώων που φιλοξενούν σε καταφύγια. Εάν 
φιλοξενείται σε ανάδοχο, αναγράφονται τα 
στοιχεία του αναδόχου.



Υποχρεώσεις 
ιδιοκτήτη

 Στείρωση εντός 6 μηνών μετά το πρώτο 
έτος ή αποστολή δείγματος γενετικού 
υλικού (από 1/3/2022) σε Εργαστήριο 
φύλαξης και ανάλυσης γενετικού υλικού 
ζώων συντροφιάς. (Παράβολο 150 ευρώ).

 Σήμανση και καταγραφή στο ΕΜΖΣ 

 Ετήσιος εμβολιασμός και εξέταση

 Εξασφάλιση ευζωίας :

 Κτηνιατρική φροντίδα

 Κατάλληλο κατάλυμα

 Πρόσβαση σε τροφή/νερό

 Καλή συμπεριφορά και μεταχείριση 

 Έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς 
του ζώου: άσκηση, ελευθερία κίνησης 
(όχι δέσιμο), κοινωνικοποίηση



Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση

 Ιδιαίτερη σημασία έχει η 
φιλοζωική εκπαίδευση των 
παιδιών και η ενημέρωση 
των ενηλίκων. 

 Επίσης η ενημέρωση των 
αρμόδιων αρχών ιδιαίτερα 
των Δήμων (αιρετοί- 
προσωπικό) και της 
Αστυνομίας. 





Και βέβαια η φιλοζωία δεν περιορίζεται στα ζώα 
συντροφιάς αλλά αφορά όλα τα ζώα, ως 

συναισθανόμενα όντα με δικές τους ανάγκες και 
δικαιώματα. 



Από τα παραγωγικά ζώα



Μέχρι την άγρια ζωή



Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να προσθέσετε εικόνα

Η φιλοζωία είναι δείκτης πολιτισμού για μια κοινωνία
 Και εισιτήριο για ένα κόσμο με μεγαλύτερη 

ενσυναίσθηση, ανθρωπιά και σεβασμό στη φύση και 
στα όντα που συγκατοικούν μαζί μας στον πλανήτη



Σας ευχαριστούμε !
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