Το αποζυρθέν νομοζχέδιο να μείνει ζηο ζυρηάρι ηου Υπουργού!
(Κάποιες πρώηες ζκέψεις για ηο νομοζχέδιο…)
Τν απνζπξζέλ λνκνζρέδην γηα ηα δεζπνδόκελα θαη αδέζπνηα δώα δηαπλέεη, ζηα πιαίζηα ηνπ
θηιειεπζεξηζκνύ πνπ πξνσζείηαη ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο, ην πλεύκα όηη ην λα θαηέρεηο έλα
δών ζπληξνθηάο είλαη πξνλόκην γηα ην νπνίν πξέπεη λα πιεξώζεηο θαη όρη δηθαίσκα. Τν λνκνζρέδην,
έξρεηαη λα επηηειέζεη αθόκα έλα θνξνεηζπξαθηηθό κέηξν (εηήζηα πξόζηηκα γηα αηζηπάξηζηα δώα,
επηβνιή πξνζηίκσλ ζε θηεληάηξνπο πνπ πεξηζάιπνπλ αηζηπάξηζηα δώα, ηέιε εθαξκνγήο ηζηπ ζηνπο
δήκνπο θηι.) θαη όρη ιύζε ζην πξαγκαηηθό πξόβιεκα ησλ αδέζπνησλ.
Παξά ηα 15 ρξόληα απνηπρίαο ηεο αλάζεζεο ησλ αδέζπνησλ ζηνπο δήκνπο, ην Υπνπξγείν εκκέλεη
ζην ζρήκα: ν θάζε Δήκνο θαη ηα αδέζπνηα ηνπ (θαη νη θηιόδσνη σο εθινγηθή πειαηεία ηνπ θάζε
δεκάξρνπ). Δελ παξέρεη ρξεκαηνδόηεζε ζηνπο δήκνπο γηα ηηο ππνδνκέο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ λόκνπ, νύηε θαλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ ππνηηζέκελσλ θόξσλ.
Η Πνιηηεία αληί λα βξεη ηξόπνπο λα πξνάγεη ηελ πηνζεζία δώσλ, ζεσξεί ηνπο θηιόδσνπο ππεύζπλνπο
γηα ηελ παξαγσγή αδέζπνησλ θαη ηνπο βάδεη λα πιεξώζνπλ γη’ απηό. Πξώην ηνπο κέιεκα, δειαδή
είλαη ε εμεύξεζε πόξσλ γηα ηε δηαηώληζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θαη όρη ε ιύζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Επη ηεο νπζίαο απαγνξεύεη ηε δηάζσζε αδέζπνησλ από ηδηώηε κε ζθνπό ηελ πηνζεζία,
ελώ ηηκσξεί ηε κεξίδα ηεο θνηλσλίαο πνπ ήδε λνηαδεηαη γηα ηα δώα ζπληξνθηάο, δεηώληαο ηνπο λα
θαιύςνπλ ην θόζηνο ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηε δεκόζηα πγεία.
Δελ αγγίδεη κία από ηηο βαζηθέο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο: ηελ αζξόα παξάλνκε εηζαγσγή δώσλ από
puppy mills κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο αιιά θαη γελεηηθά πξνβιήκαηα. Απμάλνληαο ηα πξόζηηκα
θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηνπο ηδηνθηήηεο θηλδπλεύεη λα σζήζεη πεξηζζόηεξα αθόκα δώα ζηελ
εγθαηάιεηςε. Δελ δίλεη ιύζε ζην trafficking αδέζπνησλ πξνο άγλσζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ εμσηεξηθνύ.
Εμαθνινπζνύκε λα πιεξώλνπκε γηα λα εηζάγνπκε δώα κε θαθή πγεία σο θαζαξόαηκα θαη αθήλνπκε
άιινπο λα θεξδνζθνπνύλ κε ηελ εμαγσγή αδέζπνησλ.
Τη ζα κπνξνύζε ινηπόλ λα πεξηέρεη ην λέν Ννκνζρέδην;
 Τελ απαγόξεπζε ησλ εηζαγσγώλ δώσλ γηα εθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ απαηηείηαη ώζηε λα
απνζπκθνξεζεί ην πξόβιεκα ησλ αδέζπνησλ. Τε θνξνιόγεζε ηεο αγνξάο δώσλ από εθηξνθείο θαη
ελ γέλεη ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηελ πηνζέηεζε αδέζπνησλ δώσλ, όπσο ε απαιιαγή από ηα ηέιε
εγγξαθήο ζηα κεηξώα ή ε έληαμή ηνπο ζην αθνξνιόγεην νηθνγέλεηαο.
 Τνλ έιεγρν από ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο καδηθέο πηνζεζίεο ζε θαηνίθνπο
εμσηεξηθνύ.
 Τελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ ζηελ απνθεληξσκέλε πεξηθέξεηα πνπ ζα αλαιάβεη
ην ζρεδηαζκό, ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία δηαδεκνηηθώλ θηεληαηξείσλ θαη θαηαθπγίσλ, ώζηε λα
κπνξεί ην θξάηνο λα ειέγρεη, εάλ πόξνη ηνπ δηαηίζεληαη γηα ηε λνζειεία δεζπνδόκελσλ θαη όρη
αδέζπνησλ, λα κπνξεί λα αλαπηύμεη έλαλ επξύηεξν ζρεδηαζκό γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ. Άκεζε πξόζιεςε θηεληάηξσλ πνπ ζα επηηειέζνπλ ην παξαπάλσ έξγν,
βνεζώληαο ζηελ πξαγκαηηθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κεηώλνληαο ηαπηόρξνλα ηελ αλεξγία ησλ
λέσλ θηεληάηξσλ.
 Να πεξηιεθζνύλ ζηελ θαθνπνίεζε νη ζπιιέθηεο δώσλ θαη ηα δώα πνπ ζηεξνύληαη θηεληαηξηθήο
θξνληίδαο. Κνκκέλεο νπξέο θαη απηηά λα νξηζηνύλ σο απνδεηθηηθά θαθνπνίεζεο.



Να ζέζεη σο ππνρξεσηηθή ηελ εηήζηα θηεληαηξηθή εμέηαζε.

Μεξηθά από ηα καύξα ζεκεία ηνπ Ννκνζρεδίνπ:
 Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο ζηείξσζεο: Η ζηείξσζε είλαη κία επέκβαζε πνπ γίλεηαη γηα ιόγνπο
επδσίαο ηνπ δώνπ, γηα λα απνηξέςεη θηλδύλνπο, γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ζπκβίσζε. Απνηειεί θαζαξά
θηεληαηξηθή πξάμε θαη νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη, κόλν από θηελίαηξν, ν νπνίνο είλαη ζε ζέζε λα
θξίλεη ηελ θαιή πγεία ηνπ δώνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Γηα θαλέλα ιόγν δελ
κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα δηνηθεηηθήο επηβνιήο κε ζθνπό ηελ απνθπγή πξνζηίκνπ, ην νπνίν
πξνηείλεη ην λνκνζρέδην γηα όζνπο ζεσξνύλ όηη δελ ζέινπλ ή δελ πξέπεη λα επέκβνπλ ζην δών ηνπο.
 Σε θακία πεξίπησζε δε ζα γίλνπκε ξνπθηάλνη θαη βαζαληζηέο όηαλ καο θαινύλε λα πιεξώζνπκε
πξόζηηκν γηα ηελ πεξίζαιςε κε ηζηπαξηζκέλνπ δώνπ. Ο θηελίαηξνο, ζηα πιαίζηα ηεο εζηθήο θαη ηεο
επηζηήκεο, ηελ νπνία ππεξεηεί, νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θάζε δών, ην νπνίν ρξήδεη
πεξίζαιςεο.
 Η επηβνιή κέγηζηεο ηηκνιόγεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηζηπ θαη ηελ έθδνζε δηαβαηεξίνπ, ζπκβάιεη
ζηελ αύμεζε ηεο αληηζπλαδειθηθόηεηαο θαη ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ, ελώ ηαπηόρξνλα,
πεξηνξίδεη ηελ πιεξσκή ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηνπ θάζε θηεληάηξνπ.
 Τέινο, εληειώο άζρεηε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ε ζηείξσζε όισλ ησλ δεζπνδόκελσλ δώσλ
εληόο έμη κελώλ, θαη ε νξνινγηθή εμέηαζε όισλ ησλ ζθύισλ εηεζίσο ζε δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην.
Εάλ σζηόζν, ζέινπκε λα δηαθπιάμνπκε ηελ πξαγκαηηθή δσνθηιία, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ θιάδν καο,
νθείινπκε λα είκαζηε εκείο απηνί πνπ ζα ζέζνπκε ηε βάζε θαη ηα θξηηήξηα γηα ην λέν λνκνζρέδην
θαη όρη νη δηάθνξεο θηινδσηθέο νκάδεο, πνπ θαηεπζύλνπλ έσο ηώξα ηελ θνπβέληα. Η ππνβίβαζε ηνπ
ξόινπ καο ηόζν από πιεπξάο Πνιηηείαο, όζν θαη από πιεπξάο θηινδσηθώλ ζσκαηείσλ πξέπεη λα
ζηακαηήζεη. Οη θηιόδσνη κε ηνπο νπνίνπο αγσληδόκαζηε δίπια – δίπια γηα λα ζώζνπκε αδέζπνηα
θαη κε δώα δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηνπο εηζεγεηέο πξνζηίκσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ηε θηινδσία
ζηελ Ειιάδα.
Απηό πνπ δε καο αληηζηνηρεί είλαη δηαδηθαζίεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ θαη δηα κε εθιεγκέλσλ
αληηπξνζώπσλ. Να αλαινγηζηνύκε ηελ απνκαδηθνπνίεζε ηόζν ησλ εθινγώλ όζν θαη ησλ
δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπιιόγνπ, πνπ καο θέξλνπλ ζε απηή ηε ζέζε. Να δνύκε θεξ’ εηπείλ ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπ ΠΚΣ (απηή πνπ ζπδήηεζε ζηα όξγαλα ηνπ , ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ έδσζε ζηνλ ππνπξγό ώζηε λα
θαηαγξάςεη ηελ πξόηαζε ηνπ απέλαληη ζηα κέιε ηνπ θαη ηελ θνηλσλία).
Σηα ρέξηα καο βξέζεθε έλα λνκνζρέδην γξακκέλν κε ηόζε πξνρεηξόηεηα, αληηεπηζηεκνληζκό θαη
έιιεηςε θνηλσληθήο επαηζζεζίαο πνπ αθόκα θαη αλ θαηέβαηλε θαη ςεθηδόηαλ δε ζα κπνξνύζε λα
πινπνηεζεί. Με ηόζα πξνβιήκαηα ζηνλ θιάδν καο, αο απνηειέζεη ε θνπβέληα απηή, ηελ αξρή γηα
έλαλ δεκηνπξγηθό δηάινγν, πνπ ζα θέξεη ζπιινγηθέο ιύζεηο.

