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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συ−
ντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.»
7.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού,
μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς
κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από
το μέγεθός τους.»
7.β. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως
αποτέφρωση και υγειονομική ταφή, πραγματοποιείται
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομο−
θεσία.»
8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012
προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια
δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού
οφέλους.»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4039/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις πα−
ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται, οι νομί−
μως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα
καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης
ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι
εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού
και γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές δια−
τάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω
χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με
τη συμμετοχή ζώων, πλην παραστάσεων ιππικής δε−
ξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που
περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική
δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο.»
10. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4039/2012 προστίθεται
άρθρο 17α ως εξής:
«Άρθρο 17α
Αντιμετώπιση λεϊσμανίασης
1. Οι δεσποζόμενοι σκύλοι, στους οποίους έχει δια−
γνωστεί η νόσος της λεϊσμανίασης (Leishmania spp)
από κτηνίατρο και έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές
εξετάσεις η μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας
υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων,
καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
από την ύπαρξη φλεβοτόμων – μεταδοτών της ως άνω
νόσου, υπόκεινται σε ευθανασία, με τη συναίνεση του
ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ευθανασία,
μετά από γνωμάτευση του κτηνίατρου και με την ευ−
θύνη των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων σκύλων, λαμ−
βάνονται όλα τα υποστηρικτικά θεραπευτικά και προ−
ληπτικά μέτρα, λόγω του ότι η νόσος κατατάσσεται
στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με
το π.δ. 41/2006 (Α΄ 44) και καταγράφεται υποχρεωτικά
στο βιβλίο των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, που
πρέπει να διατηρεί κάθε κτηνίατρος.
2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα
με την κλινική εικόνα, που είναι υπό την προστασία
φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή Δήμων, αν οι σκύ−

λοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι,
αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την
ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania
spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους
και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως
περίθαλψη ή στείρωση.
Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό:
α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, με επιπλέον
αιματολογικές εξετάσεις, η μη αναστρέψιμη πορεία της,
λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας
των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δημό−
σια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων – μεταδοτών
της Leishmania spp, υπόκεινται σε ευθανασία.
β) Αν, μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η κλινική
εικόνα και οι αιματολογικές και παρασιτολογικές εξε−
τάσεις επιτρέπουν τη θεραπεία, οι σκύλοι επιβάλλεται
να κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια
της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από τον κτηνίατρο,
σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολ−
λα, με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών
σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Με ευθύνη των φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή
των Δήμων, ανάλογα με το αν οι σκύλοι βρίσκονται σε
καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, γίνεται αυστηρή κα−
ταγραφή των ζώων που είναι υπό θεραπεία, τηρούνται
όλα τα παραστατικά των εξετάσεων και αναλαμβάνε−
ται η ευθύνη της πλήρους θεραπείας και λήψης των
κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία
της Δημόσιας Υγείας.
Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η
υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση του αναδόχου για
τον τίτλο αντισωμάτων και εν συνεχεία ο ανάδοχος
υποχρεούται να αναλάβει γραπτώς την ευθύνη της εν−
δεδειγμένης θεραπείας με παράλληλο έλεγχο από τη
φιλοζωική ένωση ή σωματείο ή το Δήμο.
Κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική
εξέταση και ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της
Leishmania spp για την αξιολόγηση της πορείας του
νοσήματος, με τήρηση όλων των παραστατικών των
εργαστηριακών εξετάσεων.
Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά έγ−
γραφα πρέπει να είναι στη διάθεση των Διευθύνσεων
Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας για έλεγχο.»
11. Το άρθρο 20 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως
εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄
και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των περιπτώσε−
ων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της πα−
ραγράφου 4 του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων
α΄ και β΄ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε
χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.»
β) Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 προστίθεται
παράγραφος 4α, ως εξής:
«4.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4,
7, 9, 10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α΄ 31) τιμωρούνται με τις
ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 2.»
12. Το άρθρο 21 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως
εξής:

