
Άρση της απαγόρευσης λουσίµατος κατοικίδιων ζώων στην θάλασσα 

 

Tην άρση των αναχρονιστικών εγκυκλίων που αφορούν στην απαγόρευση των 

κατοικιδίων στις παραλίες ζητά η ΠΦΠΟ από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,τη 

Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής και τη Γενική ∆/νση 

Κτηνιατρικής,µε επιστολή της,στην οποία αιτιολογεί την αναγκαιότητα τροποποίησης 

της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

H επιστολή: 

 

Απευθυνόµαστε σε εσάς µετά από απαίτηση – διαχρονικά - εξαιρετικά µεγάλου 

πλήθους πολιτών και τουριστών σε σχέση µε την συνοδεία, παραµονή και λούσιµο 

σκύλων στις παραλίες και θάλασσες. 

 

Εν έτη 2013, που πάρα πολλά θέµατα αναφορικά µε τα ζώα, τόσο θεσµικά όσο και 

ιδεολογικά έχουν αλλάξει, αντιεπιστηµονικές µυθοπλασίες και απαρχαιωµένες 

αντιλήψεις για τα ζώα έχουν πλέον καταρριφθεί επιστηµονικά και νοµικά, δεν είναι 

δυνατόν να παραµένουν σε ισχύ εγκύκλιοι και διατάξεις άλλων εποχών που έρχονται 

σε ευθεία αντίθεση µε την ευρωπαϊκή κουλτούρα και νοµοθεσία. 

 

Α) Νοµοθεσία. 

 

Το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β του ν.δ. 444/1970, ορίζει τους χώρους αρµοδιότητας του 

Λιµενικού Σώµατος, ήτοι θαλάσσια περιοχή, λιµένες και χερσαίες ζώνες λιµένων 

αλλά σε καµία περίπτωση τις παραλίες, που ανήκουν στην αρµοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ και 

της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 

Οι παραλίες αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, άρα εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Ν.4039/2012 και δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραµονή κατοικίδιων σε 

αυτές, αφού ισχύουν οι σχετικές διατάξεις όλου του Άρθρου 5 και κυρίως των παρ. 

1, 2 και 3 αυτού. 

 

Από τα παραπάνω, η εγκύκλιος Μ.Φ. 3111.10/1/93/20-05-93 η οποία επαναλαµβάνεται 

και µε την Μ.Φ. 2119.4/3/06/16-06-2006 δεν έχει καµία ισχύ για τις παραλίες και 

άρα η αποµάκρυνση ανθρώπων µε κατοικίδια από αυτές και η απόδοση προστίµου 

αποτελεί παράβαση καθήκοντος για το εκάστοτε όργανο ελέγχου που την επιβάλει. 

 

Η ισχύς της ανωτέρω εγκυκλίου, περιορίζεται αυτόµατα στο αν τελικά επιτρέπεται 

το κατοικίδιο να κολυµπά. 

 

paralia 

 

Αυτό όµως φαίνεται να εξαρτάται όχι από κάποια αντικειµενικά κριτήρια αλλά από 

την παρουσία λουοµένων στην παραλία, το ποσοστό φιλοζωίας τους και τις διαθέσεις 

τους την δεδοµένη χρονική στιγµή, κάτι που αφενός µεν δεν συνάδει µε την 

νοµιµότητα - αφού η παραλία είναι κοινόχρηστος χώρος - και αφετέρου εκµηδενίζει 

την αντικειµενικότητα που πρέπει να διέπει έναν νόµο. 

 

Συνεπώς, η ανωτέρω εγκύκλιος τόσο ως προς το σκέλος της παραµονής ή περιπάτου 

κατοικίδιων στις παραλίες, όσο και ως προς το σκέλος που αφορά τα κριτήρια για 

το λούσιµο ή όχι των ζώων είναι µη σύννοµη και πρέπει να καταργηθεί το 

συντοµότερο. 

 

Β) ∆ηµόσια Υγεία. 

 

Ως είναι γνωστό σύµφωνα µε τις σύγχρονες µελέτες, δεν υπάρχει ούτε µία γνωστή 

ασθένεια που µπορεί να µεταδώσει ο σκύλος στον άνθρωπο πλην της Λύσσας. Πολλώ δε 

µάλλον όταν αυτός δεν έρχεται σε άµεση επαφή µαζί του και απλώς τυγχάνει να 

συνυπάρχουν στην ίδια παραλία ή να κολυµπούν στα ίδια µη στάσιµα νερά. 

 



Ο πολύ πρόσφατος Ν.4039/2012 λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δίνει την δυνατότητα 

µεταφοράς κατοικίδιων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, την κυκλοφορία σκύλων 

βοηθών ΑΜΕΑ παντού - ακόµα και σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Κάτι 

που δείχνει σαφώς ότι όλες οι προκαταλήψεις έχουν καµφθεί στο πέρασµα του 

χρόνου, εξιχρονίζοντας και εναρµονίζοντας ταυτόχρονα την Ελληνική Νοµοθεσία µε 

την Ευρωπαϊκή. 

 

Η µόνη προκατάληψη που συντηρείται από το Υπουργείο σας, ακόµα και στις µέρες 

µας, είναι να µην µπει ο σκύλος στο νερό. ∆ηλώνουµε άγνοια και έκπληξη 

ταυτόχρονα για ποιο λόγο αυτό συνεχίζεται, ενώ πληθώρα επιστηµονικών µελετών 

δείχνουν ότι ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει από την απλή συνύπαρξη µε κατοικίδια. 

 

Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα κατοικίδια ζώα σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 

Ν.4039/2012 εµβολιάζονται ετησίως, ενώ οι κηδεµόνες τους οφείλουν να 

επιδεικνύουν το βιβλιάριο υγείας τους ή το διαβατήριο ανά πάσα στιγµή τους 

ζητηθεί από ελεγκτικές αρχές. Κάτι που εξασφαλίζει την απαλλαγή του ζώου από 

ασθένειες, αλλά και την µεταφορά παρασίτων. 

 

Γ) Ρύπανση 

 

Ο σκύλος δεν δύναται να ρυπάνει την θάλασσα. 

Οι ανατοµικές του λειτουργίες του απαγορεύουν να αφοδεύσει ή ουρήσει σε όρθια 

στάση ή κολυµπώντας. 

 

Εποµένως ζητάµε: 

• Την άµεση κατάργηση των εγκυκλίων και διατάξεων, που αντίκεινται, ως 

προαναφέραµε , στον νόµο ο οποίος και υπερισχύει. 

 

• Την ενηµέρωση άµεσα, όλων των Λιµεναρχείων της χώρας για την υπερίσχυση του 

νόµου 4039/12 στις παραλίες, όσον αφορά τον περίπατο ή την παραµονή ζώων σε 

αυτές, ως ορίζει το Άρθρο 5 του ανωτέρω Νόµου. 

 

• Να εκδοθεί νέα εγκύκλιος - το δυνατόν συντοµότερα λόγω θερινής περιόδου και 

τουρισµού (το πλείστον των περιπτώσεων φιλόζωοι) - και να ορισθεί ότι 

επιτρέπεται το λούσιµο των κατοικίδιων ζώων, τουλάχιστον σε όλες τις ελεύθερες 

παραλίες και εκεί που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ή παραχώρηση. 

 

Εξάλλου η παραλία και η θάλασσα είναι κοινόχρηστα πράγµατα και έχετε την 

υποχρέωση να εξασφαλίσετε την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους. 

 

Με εκτίµηση 

 

Για την 

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Οµοσπονδία και την 

Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωµατείων 


