
Τι είναι η 
σκληρότητα προς 
τα ζώα και πώς να 
την αναφέρετε

 rspcavic.org

03 9224 2222

 3 Burwood Highway 
Burwood East VIC 3151

Η Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Ζώα (Βικτώρια) ABN 56 749 449 191 | ACN 131 965 761

Πώς να επικοινωνήσετε με τους 
Επιθεωρητές της RSPCA Victoria

 Εάν πιστεύετε ότι η ζωή ενός ζώου κινδυνεύει άμεσα, 
καλέστε μας τώρα στο 03 9224 2222.

 Μπορείτε να κάνετε αναφορά ηλεκτρονικώς 24 ώρες την 
ημέρα στο  rspcavic.org/report

Υπάρχουν ποινές για τη 
σκληρότητα προς τα ζώα;
Ένα άτομο που κρίνεται ένοχο για τη διάπραξη σκόπιμης 
σκληρότητας ή παραμέλησης υπόκειται σε χρηματική ποινή 
(250 ποινικών μονάδων ή περίπου $41.000) ή σε φυλάκιση 
12 μηνών. Επιπλέον, ένα άτομο που διαπράττει μία πράξη ή 
πράξεις σκληρότητας απέναντι σε οποιοδήποτε ζώο, που έχει ως 
συνέπεια τον θάνατο ή τη σοβαρή αναπηρία του ζώου, υπόκειται 
σε χρηματική ποινή (500 ποινικών μονάδων ή περίπου $82.000) 
ή σε φυλάκιση 2 ετών ή, στην περίπτωση ένωσης συνιδιοκτητών 
(body corporate), 1.200 ποινικές μονάδες. Η δίωξη μπορεί επίσης 
να οδηγήσει σε εντολές ελέγχου σχετικά με το είδος ή/και τον 
αριθμό των ζώων που επιτρέπεται τα άτομα να διατηρούν ή/και 
σε ποινική καταδίκη.

Τι συμβαίνει όταν κάνετε αναφορά στο 
Γραφείο Επιθεωρητών;

•  Όλες οι αναφορές ερευνούνται. Ωστόσο, δίνεται
προτεραιότητα στις πιο επείγουσες αναφορές.

•  Προστατεύεστε βάσει του Νόμου περί Απορρήτου και τα
στοιχεία σας δεν θα μεταβιβαστούν και θα παραμείνουν
εμπιστευτικά.

•  Βοηθάει πραγματικά να διατίθεται άτομο για να
επικοινωνήσουν, ιδιαίτερα εάν ο Επιθεωρητής χρειάζεται
περισσότερες πληροφορίες όπως την τοποθεσία των
εγκταστάσεων ή του ζώου/των ζώων κτλ.

•  Η εμπιστευτικότητα ισχύει και για τις δύο πλευρές και σαν
αποτέλεσμα, δεν θα λάβετε απαραιτήτως ενημερώσεις ή
αποτελέσματα σε σχέση με την υπόθεση.



Στη Βικτώρια, η σκληρότητα προς τα ζώα 
ορίζεται από τη νομοθεσία (Νόμο περί 
Πρόληψης της Σκληρότητας στα Ζώα 1986). 
Ωστόσο, οι προσδοκίες της κοινωνίας γύρω 
από το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται 
τα ζώα διαφέρουν από αυτό που θεωρεί 
σκληρότητα ή παραμέληση ο νόμος.

Είδος αναφοράς Με ποιον να επικοινωνήσετε

Σκυλί που γαβγίζει Τον τοπικό σας δήμο

Αδέσποτα ζώα Τον τοπικό σας δήμο

Εγκαταλελειμμένα ζώα/ζώα που έχουν μείνει πίσω Επιθεωρητές της RSPCA Victoria είναι σε θέση να ερευνήσουν 
εγκαταλελειμμένα ζώα 

 03 9224 2222  rspcavic.org/report

Μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών ζώων 
(π.χ. αγελάδες, χοίροι, πρόβατα)

Υπουργείο Εργασιών, Περιοχών και Περιφερειών (DJPR) 
 136 186  aw.complaint@agriculture.vic.gov.au  

Μικρός αριθμός κτηνιατρικών ζώων 
(π.χ. αγελάδες, χοίροι, πρόβατα – λιγότερα από 10 ανά είδος)

Επιθεωρητές της RSPCA Victoria 
 03 9224 2222  rspcavic.org/report

Λιγότερα από 50 κοτόπουλα Επιθεωρητές της RSPCA Victoria 
 03 9224 2222  rspcavic.org/report

Περισσότερα από 50 κοτόπουλα Υπουργείο Εργασιών, Περιοχών και Περιφερειών (DJPR) 
 136 186  aw.complaint@agriculture.vic.gov.au  

Σκύλοι μέσα σε καυτά αυτοκίνητα Αστυνομία της Βικτώρια 
 000 – Εάν βρείτε κατοικίδιο ζώο αφημένο σε καυτό αυτοκίνητο, 

καλέστε την Αστυνομία της Βικτώρια αμέσως.

Άγρια Ζωή Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γης, Νερού και Χωροταξίας (DELWP) 
 136 186 
 wildlife.vic.gov.au/sick-injured-or-orphaned-wildlife

Άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα Επιθεωρητές της RSPCA Victoria 
 03 9224 2222   rspcavic.org/report

Λιποβαρή κατοικίδια/κατοικίδια χωρίς επαρκή τροφή,  
νερό ή στέγαση

Επιθεωρητές της RSPCA Victoria 
 03 9224 2222   rspcavic.org/report

Για να αναφέρετε τη σκληρότητα προς τα ζώα ή την παραμέληση
Διάφοροι φορείς και επίπεδα διακυβέρνησης ευθύνονται για διάφορα είδη αναφορών.

Σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ακριβή από την 1η Ιουλίου 2021 και ενδέχεται να αλλάξουν.

Σκόπιμη σκληρότητα
περιλαμβάνει τον ξυλοδαρμό, υπερβολική εργασία, 
κακοποίηση, τραυματισμό ή διεξαγωγή διαδικασιών όπως 
τον ακρωτηριασμό αυτιών ή ουράς. 

Παραμέληση (ή παράλειψη παροχής επαρκούς φροντίδας)

περιλαμβάνει την μη-παροχή βασικών αναγκών όπως καθαρό 
νερό, φαγητό ή στέγαση. Θεωρείται επίσης παραμέληση εάν ένας 
ιδιοκτήτης παραλείψει να μεταφέρει το άρρωστο ή τραυματισμένο 
ζώο του στον κτηνίταρο. 




