Για ζνα νομοςχζδιο που αποςφρκθκε για να επανζλκει
και ζνα πρόβλθμα που παραμζνει.
Ασ ξεκινιςουμε με τθν παραδοχι ότι το ηιτθμα τθσ ςχζςθσ μασ με τα ηϊα ςυντροφιάσ
δεςποηόμενα και αδζςποτα, αλλά και του ρυκμιςτικοφ ρόλου που καλείται να ζχει το κράτοσ κα ζπρεπε
να ζχει απαςχολιςει τον κλάδο μασ εδϊ και χρόνια και να υπάρχουν διατυπωμζνεσ και ςαφείσ κζςεισ
που να ορίηουν και τουσ άξονεσ των διεκδικιςεων μασ. Παρόλα αυτά ζςτω και με τθν αφορμι του
αποςυρκζντοσ Ν/Σ είναι μια καλι ευκαιρία να αςχολθκοφμε με το ηιτθμα αναγκαςτικά και δυςτυχϊσ,
υπό το πρίςμα των διατυπωμζνων προκζςεων τθσ κυβζρνθςθσ.
Η πρόςφατθ απόπειρα από πλευράσ Κυβζρνθςθσ να αςχολθκεί με το χρόνιο πρόβλθμα των
αδζςποτων ηϊων αλλά και γενικότερα τθσ ευηωίασ των ηϊων ςυντροφιάσ, τουλάχιςτον ςε νομοκετικό
επίπεδο, ζφερε ςτθν επιφάνεια τισ εξίςου χρόνιεσ πακογζνειεσ που ςυνζβαλλαν ςτθν αποτυχία επίλυςθσ
του. Δυςτυχϊσ επιχειρεί να αντιμετωπίςει το ηιτθμα ειςάγοντασ ακόμα περιςςότερεσ πακογζνειεσ και
φζρνει τομζσ που αλλάηουν προσ το χειρότερο ςυνολικά τόςο τθν ςχζςθ του ςφγχρονου ανκρϊπου με τα
ηϊα ςυντροφιάσ, αλλά και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των κτθνιάτρων.
Πιο ςυγκεκριμζνα είναι ίςωσ θ πρϊτθ φορά που θ επιλογι να ζχει κανείσ ηϊα ςυντροφιάσ
ςταματάει να αποτελεί δικαίωμά αλλά αποτελεί κάποιου είδουσ προνόμιο για το οποίο κα πρζπει να
πλθρϊνεισ ςυςτθματικά ςτο κράτοσ. Για να μπορζςει να ςτοιχειοκετθκεί αυτι θ επιλογι ειςάγεται και
εδϊ θ «επιτυχθμζνθ» ρθτορικι περί ανταποδοτικότθτασ για τισ υποδομζσ (?) του κράτουσ που
απολαμβάνει ζνασ κάτοχοσ κατοικιδίου Ζ/Σ. Ακόμα χειρότερα ο κάτοχοσ Ζ/ και δθ αυτόσ που είναι
τυπικόσ με τθν βαςικι του υποχρζωςθ ςιμανςθσ και καταγραφισ του ηϊου του, κεωρείται εκ
προοιμίου υπεφκυνοσ για το πρόβλθμα των αδζςποτων. Πρϊτο μζλθμα δθλαδι είναι θ εξεφρεςθ
πόρων για τθ διαιϊνιςθ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ και όχι θ λφςθ του προβλιματοσ. Παράλλθλα
απαγορεφεται επί τθσ ουςίασ θ διάςωςθ αδεςπότων από ιδιϊτθ με ςκοπό τθν υιοκεςία. Τιμωρείται θ
μερίδα τθσ κοινωνίασ που ιδθ νοιάηεται για τα ηϊα ςυντροφιάσ, ηθτϊντασ να καλφψουν το κόςτοσ ενόσ
προγράμματοσ που αφορά τθ δθμόςια υγεία.
Ακόμα ςθμαντικότερο είναι ότι ειςάγεται και εδϊ θ λογικι του λιγότερου κράτουσ και θ μθ
αποδοχι τθσ ευκφνθσ αντιμετϊπιςθσ ενόσ προβλιματοσ που αφορά το ςφνολο τθσ κοινωνίασ. Θα πρζπει
να είναι ςαφζσ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ ότι για τθν επίλυςθ του χρειάηεται κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ,
εποπτεία από κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό και θ απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι. Όπωσ και
ςε όλεσ τισ αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ (βλζπε διαχείριςθ απορριμμάτων, νεροφ κλπ. από ιδιϊτεσ) τα
αδζςποτα κα καταλιξουν να αποτελοφν ζνα ακόμα πεδίο κρατικοδίαιτθσ επιχειρθματικισ κερδοφορίασ
που εν τζλει κα κοςτίηει ςτο κράτοσ περιςςότερο και κα διαιωνίηει το πρόβλθμα.
Εν ςυνεχεία, το κράτοσ δεν εξετάηει τα αίτια τθσ 15ετοφσ αποτυχίασ τθσ ανάκεςθσ των
αδζςποτων ςτουσ διμουσ και εμμζνει ςτο ςχιμα ο κάκε Διμοσ και τα αδζςποτα του (και οι φιλόηωοι ωσ
εκλογικι πελατεία του κάκε δθμάρχου). Δεν παρζχει χρθματοδότθςθ ςτουσ διμουσ για τισ υποδομζσ
που κα χρειαςτοφν για τθν υλοποίθςθ του νόμου, οφτε καν για τθν είςπραξθ των υποτικζμενων φόρων
και ανοίγει εμμζςωσ τθν πόρτα για μαηικζσ ευκαναςίεσ. Επίςθσ και αυτό είναι ίςωσ το ςθμαντικότερο,
δεν προτείνει κάποιον αποτελεςματικό τρόπο ελζγχου τθσ ςιμανςθσ όλων των δεςποηόμενων αφοφ
δεν υπάρχει κανζνασ ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και πετάει το μπαλάκι ςτον ιδιϊτθ κτθνίατρο με τθν
επιβολι εξοντωτικϊν προςτίμων για τθν περίκαλψθ μθ ςθμαςμζνων ηϊων.

Ο ςυνολικόσ κρατικόσ ςχεδιαςμόσ με αυτό το νομοςχζδιο δεν αγγίηει καμία από τισ βαςικζσ αιτίεσ
του προβλιματοσ. Δεν γίνεται κανζνασ λόγοσ για τθν ακρόα παράνομθ ειςαγωγι ηϊων από puppy Mills
με ςοβαρά προβλιματα υγείασ αλλά και γενετικά προβλιματα, αλλά οφτε και για το trafficking
αδζςποτων προσ άγνωςτουσ ιδιοκτιτεσ του εξωτερικοφ. Τθ ςυμπφκνωςθ δθλαδι του ελλθνικοφ
προβλιματοσ: πλθρϊνουμε για να ειςάγουμε ηϊα με κακι υγεία ωσ κακαρόαιμα και αφινουμε
άλλουσ να κερδοςκοποφν με τθν εξαγωγι αδζςποτων. Χαρακτθριςτικό τθσ λογικισ του αποςυρκζντοσ
Ν/Σ ιταν ότι το πρόςτιμο ςε περίπτωςθ που ζνα petshop δεν τθρεί αρχεία με τα ηώα που διακινεί
ιςοδυναμεί με το 1/6 τθσ αξίασ του προςτίμου που προβλζπεται για κτθνίατρο που περικάλπει μθ
καταγεγραμμζνο ηώο και περίπου ίδιο με το κόςτοσ αγοράσ ενόσ ςκφλου από petshop. Τζλοσ δεν υπάρχει
καμία πρόβλεψθ για τον ζλεγχο τθσ μαηικισ παράνομθσ ειςαγωγισ κουταβιϊν που φτάνουν ςτθν χϊρα
μασ με τισ χειρότερεσ ςυνκικεσ μεταφοράσ.
Συνεχίηοντασ, ςχετικά με το μζτρο τθσ υποχρεωτικισ ςτείρωςθσ, αρχικά πρζπει να γίνει
κατανοθτό ότι πρόκειται για μια προλθπτικι χειρουργικι επζμβαςθ που δεν ενδείκνυται για όλα τα ηϊα
αλλά είναι μία επζμβαςθ που γίνεται για λόγουσ ευηωίασ του ηϊου, για να αποτρζψει κινδφνουσ, για να
διευκολφνει τθ ςυμβίωςθ. Για κανζνα λόγο δεν μπορεί να είναι το αποτζλεςμα διοικθτικισ επιβολισ με
ςκοπό τθν αποφυγι προςτίμου το οποίο προτείνει το νομοςχζδιο για όςουσ κεωροφν ότι δεν κζλουν ι
δεν πρζπει να επζμβουν ςτο ηϊο τουσ. Με αυτό το μζτρο είναι και πολφ πικανό να αυξθκοφν οι
εγκαταλείψεισ ηϊων.
Σε αυτό το ςθμείο είναι χριςιμο να αναμετρθκοφμε με τθν πραγματικι διάςταςθ και
χρθςιμότθτα του εκελοντιςμοφ και των φιλοηωικϊν ςωματείων, χωρίσ να μπαίνουμε ςε δίκθ
προκζςεων, αλλά ςίγουρα αςκϊντασ μια απαραίτθτθ κριτικι. Αρχικά, για τθν κζςθ μασ απζναντι ι
δίπλα ςτθν οργανωμζνθ κυρίωσ φιλοηωία, κα πρζπει να γίνει ςαφζσ ότι ςτον βακμό που θ επίλυςθ
του προβλιματοσ των αδζςποτων και τθσ ευηωίασ των δεςποηόμενων είναι ηιτθμα δθμόςιου
ενδιαφζροντοσ και ευκφνθ για τθ δθμόςια υγεία, τθ δυνατότθτα επίλυςθσ του ζχει μόνο το κράτοσ.
Συνεπϊσ πραγματικά μάχιμθ φιλοηωία μπορεί να είναι αυτι που πάνω απ’ όλα διεκδικεί από το
κράτοσ να αναλάβει τισ ευκφνεσ του. Από τθν άλλθ θ αποδοχι ότι το κράτοσ δεν μπορεί άμεςα να
λφςει το πρόβλθμα, άρα κα πρζπει να πιζηονται οι ιδιϊτεσ κτθνίατροι να προςφζρουν εκελοντικά τθν
εργαςία από τθν οποία βιοπορίηονται ι να φτιάχνονται αυτοςχζδια καταφφγια ηϊων και να
αναλαμβάνονται πρωτοβουλιακά και χωρίσ ςχεδιαςμό το τάιςμα και θ χοριγθςθ φαρμάκων, όχι μόνο
δεν λφνουν το πρόβλθμα αλλά επιτρζπουν και ςτο κράτοσ τθν αποποίθςθ των ευκυνϊν του και ςτθν
πραγματικότθτα το διαιωνίηουν. Να ςθμειϊςουμε ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν υποτιμοφμε τθν
πρόκεςθ και τθν δυνατότθτα προςφοράσ του κακενόσ που ενδιαφζρεται για τα αδζςποτα άλλα πρζπει
κάποια ςτιγμι να καταλάβουμε ότι αν δεν γίνεται με ςυγκεκριμζνο και ςυςτθματικό τρόπο, δυςτυχϊσ
δεν ζχει αποτελζςματα.
Για το ηιτθμα του εκελοντιςμοφ των κτθνιάτρων ιςχφουν περίπου τα αντίςτοιχα. Δεν είναι
δυνατόν ςε μία περίοδο πλιρουσ υποςτελζχωςθσ και απαξίωςθσ των δθμόςιων κτθνιατρικϊν
υπθρεςιϊν αλλά και δυςπραγίασ του ιδιϊτθ κτθνιάτρου (λόγω τισ γενικότερθσ οικονομικισ
κατάςταςθσ) να προτείνεται θ εκελοντικι ςτείρωςθ αδζςποτων ηϊων χωρίσ πρϊτα και κφρια να
διεκδικείται, μαηί με τουσ ςυναδζλφουσ από το δθμόςιο, να αναλθφκοφν οι κρατικζσ ευκφνεσ και επί
τθσ ουςίασ να βοθκάσ ι και να ακωϊνεισ διμουσ που κζλουν να αποφφγουν τθν διενζργεια των
προγραμμάτων και βρίςκουν διζξοδο ςε ζνα πρόγραμμα εκελοντικϊν ςτειρϊςεων. Τζλοσ, δεν μπορεί
να μθν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο εξαναγκαςμόσ ςτθν ουςία ςυναδζλφων να ςυμμετζχουν ςτα
προγράμματα αυτά υπό τον φόβο τθσ δθμόςιασ διαπόμπευςθσ από τισ φιλοηωικζσ τθσ περιοχισ τουσ.

Κάποια βαςικά βιματα ςτθν ςωςτι κατεφκυνςθ κατά τθ άποψι μασ κα ιταν:
 Η απαγόρευςθ των ειςαγωγϊν ηϊων για κάποιο χρονικό διάςτθμα μζχρι να αποςυμφορθκεί το
πρόβλθμα των αδζςποτων.
 Η κζςπιςθ κινιτρων για τθν υιοκζτθςθ αδζςποτων ηϊων (όπωσ θ ζκπτωςθ ςτα δθμοτικά τζλθ για
οριςμζνο διάςτθμα). Η φορολόγθςθ τθσ αγοράσ ηϊων από εκτροφείσ και ο ζλεγχοσ από τα ςτοιχεία
τθσ βάςθσ δεδομζνων για τισ μαηικζσ υιοκεςίεσ ςε κατοίκουσ εξωτερικοφ.
 Η ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ των αδζςποτων ςτθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ που κα αναλάβει το
ςχεδιαςμό, τθ χρθματοδότθςθ και τον ζλεγχο των πόρων των διμων που κα διατίκενται για τθν
εφαρμογι προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων. Άμεςθ καταγραφι αδζςποτων και δεςποηόμενων
ηϊων και αντίςτοιχθ χρθματοδότθςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ από τθν περιφζρεια.
 Άμεςθ πρόςλθψθ κτθνιάτρων και προςωπικοφ για να ςτελεχϊςουν κτθνιατρεία και ςυνεργεία
περιςυλλογισ και φροντίδασ που κα εφαρμόηουν τα προγράμματα και κα αςχολοφνται αποκλειςτικά
με τα αδζςποτα.
 Να οριςτεί θ κακοποίθςθ και να περιλάβει τουσ ςυλλζκτεσ και τισ περιπτϊςεισ ηϊων που ςτεροφνται
κτθνιατρικι φροντίδα. Κομμζνεσ ουρζσ και αυτιά να αποτελοφν αποδεικτικά κακοποίθςθσ.
 Να γίνει υποχρεωτικι θ καταγραφι τθσ αναπαραγωγικισ κατάςταςθσ κάκε ςκφλου από τον
κτθνίατρο που ςυνεργάηεται ο κάκε ιδιοκτιτθσ, θ οποία κα αναρτάται ςτθ βάςθ δεδομζνων και κα
λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα όταν υπάρχουν γζννεσ (μικροτςίπ ςτα κουτάβια).
 Η γενίκευςθ τθσ χριςθσ διαβατθρίου, ωσ μζςου καταγραφισ τθσ κατάςταςθσ υγείασ του ηϊου
μάλλον δεν ζχει προθγοφμενο και αποτελεί επιπρόςκετο άςκοπο κόςτοσ για τον ιδιοκτιτθ.
Αντίκετα κα πρζπει να προτακεί ζνα πρότυπο βιβλιαρίου που με τθ διπλι εγγραφι ΑΜ κτθνίατρου
που το εκδίδει και αρικμοφ m/c το οποίο να είναι το μοναδικό και ζγκυρο πιςτοποιθτικό υγείασ του
ηϊου.
 Σε ότι αφορά τθ ςιμανςθ των ηϊων: Να γίνει πραγματικά υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι ςιμανςθ με
αφξθςθ του προςτίμου ςε όςουσ δε ςυμμορφωκοφν και εντατικοφσ ελζγχουσ ανά διμο.
 Υπεφκυνοι οι κτθνίατροι για τθν εφαρμογι τθσ ςιμανςθσ και τθσ καταγραφισ, για τθν ενθμζρωςθ
των ιδιοκτθτϊν αλλά όχι για το ρόλο του αςτυνομικοφ. Δεν είναι δυνατόν να ςτερείται κτθνιατρικισ
περίκαλψθσ ζνα ηϊο που χριηει ιατρικισ φροντίδασ.
Κλείνοντασ κα πρζπει να ζχουμε ςτο μυαλό μασ και να φροντίηουμε να επικοινωνοφμε
αποτελεςματικά και ςτθν κοινωνία ότι βαςικότερθ ίςωσ προςταςία για τα ηϊα ςυντροφιάσ είναι θ
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Για να το ποφμε πιο απλά: να μθν φοβάται ο κόςμοσ ότι κα κολλιςει
κάτι από τα ηϊα του. Ασ αναλογιςτοφμε για παράδειγμα πόςο χειρότερθ ιταν θ κζςθ των κατοικίδιων ςε
παλιότερεσ εποχζσ με τον υπαρκτό φόβο τθσ λφςςασ και του εχινόκοκκου. Συνεπώσ γίνεται εφκολα
αντιλθπτι και θ προςφορά των κτθνιάτρων αλλά και θ ςθμαςία τθσ εξώςτρεφθσ παρουςίασ μασ που
πρζπει να είναι αποτζλεςμα ανοιχτών διαδικαςιών και ςυμμετοχισ όλων των ςυναδζλφων και όχι
κλειςτών κφκλων εκλεγμζνων αλλά και αυτόκλθτων εκπροςώπων.
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