ΑΠΟ ΘΕΗ ΑΡΧΗ
Πρόταςη τησ ΑΡΠΑ προσ τη υνέλευςη του ΠΚ
Νομοςχζδια κατατίκενται και αποςφρονται. Υπουργοί ορκίηονται και παραιτοφνται.
Το πρόςωπο τθσ φιλοηωίασ μεταλλάςςεται κακθμερινά ςτθν Ελλάδα με τα φιλοηωικά
ςωματεία να διαδραματίηουν τον κακοριςτικότερο ρόλο ςε αυτι τθν αλλαγι προσ το
παρόν. Για να βγει κάποια ςτιγμι από τθ κζςθ του ουραγοφ ςε κζματα φιλοηωίασ και
κυρίωσ ευηωίασ των ηϊων ο Π.Κ.Σ. οφείλει να αποκτιςει επιτζλουσ ςαφείσ, ςτακερζσ και
διατυπωμζνεσ κζςεισ ςε ότι αφορά τθν ευηωία των κατοικίδιων ηϊων. Αυτζσ τισ αρχζσ να
υποςτθρίηει, να προωκεί και να υπεραςπίηεται ςε κάκε ευκαιρία και οι εκάςτοτε προτάςεισ
του ςυλλόγου επί ςυγκεκριμζνων ηθτθμάτων (νομοςχζδια, ςχεδιαςμοί προγραμμάτων,
ςυηθτιςεισ με φορείσ) να διζπονται πάντα από αυτζσ τισ κζςεισ.
Κατ’ αρχιν, κα πρζπει να γίνει ςαφζσ ότι για τθν επίλυςθ του ηθτιματοσ των
αδζςποτων χρειάηεται κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ, εποπτεία από κατάλλθλο επιςτθμονικό
προςωπικό και απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι. Αυτά προφανϊσ δεν είναι ςε κζςθ να
τα επιτελζςουν οι Διμοι και τα τοπικά φιλοηωικά ςωματεία. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ 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.
Δεφτερον, κα πρζπει να βρεκεί τρόποσ να ςπάςει ο φαφλοσ κφκλοσ ειςαγωγισ ςτθ
χϊρα ηϊων με κακι κατάςταςθ υγείασ ωσ «κακαρόαιμα» από puppy mills του εξωτερικοφ
και ταυτόχρονθσ εξαγωγισ αδζςποτων προσ άγνωςτουσ ιδιοκτιτεσ με οικονομικά οφζλθ
από «φιλόηωουσ» και «φιλοηωικά ςωματεία» με τθ ςυμβολι δυςτυχϊσ και κτθνιάτρων.
Τρίτον, είναι ςε όλουσ μασ ςαφζσ ότι θ ευηωία ενόσ ηϊου δεν περιορίηεται ςτθν
παράκεςθ τροφισ και ςτζγθσ. Οφείλει ο Π.Κ.Σ. λοιπόν να αναδείξει και άλλεσ μορφζσ
πακθτικισ και ενεργθτικισ κακοποίθςθσ και να ςυμβάλλει ςτθν πάταξθ τουσ ενϊ
παράλλθλα να προωκεί τθν κτθνιατρικι περίκαλψθ όλων των κατοικίδιων.
Επίςθσ κα πρζπει να επιςθμανκεί ο ρόλοσ των ιδιοκτθτϊν και των δεςποηόμενων
ηϊων τουσ ςτθ δθμιουργία αδζςποτων . Η εγκατάλειψθ δεςποηόμενων κακϊσ και των
κουταβιϊν και γατιϊν τουσ και το ηευγάρωμα δεςποηόμενων και αδζςποτων πρζπει να
ςταματιςει αν κζλουμε κάποια ςτιγμι να λυκεί το πρόβλθμα των αδζςποτων ηϊων.
Και τζλοσ οφείλουμε να ςυνειδθτοποιιςουμε, όχι απλά να αναφζρουμε, τθ
ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν αλλά και των ενθλίκων ςε κζματα ευηωίασ των ηϊων
και δθμόςιασ υγείασ και να ςυνειςφζρουμε ωσ κτθνίατροι ενεργά ςε αυτιν.
Με βάςθ αυτζσ τισ παραδοχζσ ο Π.Κ.Σ. κα πρζπει να αγωνιςτεί για τθν υλοποίθςθ των
παρακάτω :


Τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ των αδζςποτων ςτθν αποκεντρωμζνθ περιφζρεια που
κα αναλάβει το ςχεδιαςμό, τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία διαδθμοτικϊν















κτθνιατρείων και καταφυγίων με άμεςθ πρόςλθψθ μόνιμων κτθνιάτρων που κα
επιτελζςουν το παραπάνω ζργο.
Τθν απαγόρευςθ ειςαγωγισ ηϊων για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται ϊςτε να
αποςυμφορθκεί το πρόβλθμα των αδζςποτων. Παράλλθλα να δθμιουργθκεί
μθτρϊο Ελλινων εκτροφζων με ςυςτθματικοφσ ελζγχουσ ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ
τουσ ςε ότι επιτάςςει ο νόμοσ για των αρικμό των γεννϊν και τθν ευηωία των ηϊων
αναπαραγωγισ.
Τθν ειςαγωγι κινιτρων για τθν υιοκεςία αδζςποτων (πχ απαλλαγι από δθμοτικά
τζλθ για κάποιο χρονικό διάςτθμα) μζςω μιασ ενιαίασ πλατφόρμασ υιοκεςιϊν που
κα δθμιουργθκεί κεντρικά και κα περιλαμβάνει τα αδζςποτα προσ υιοκεςία από
όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ. Ταυτόχρονθ φορολόγθςθ για τθν απόκτθςθ
κατοικίδιου από εκτροφζα και αυςτθρόσ ζλεγχοσ μζςω των ςτοιχείων τθσ βάςθσ
του Υπουργείου για τισ μαηικζσ υιοκεςίεσ ςτο εξωτερικό.
Τον οριςμό ξανά επί το αυςτθρότερο τθσ κακοποίθςθσ ηϊων. Να ςυμπεριλθφκοφν
ςε αυτι τα παραγωγικά και ηϊα εργαςίασ , κακϊσ και θ ςυλλογι κατοικίδιων ηϊων.
Ζϊα με κομμζνεσ ουρζσ και αυτιά να οριςτοφν ωσ αποτζλεςμα κακοποίθςθσ. Να
κεςπιςτεί ωσ υποχρεωτικι θ ετιςια κτθνιατρικι εξζταςθ και θ ελλιπισ κτθνιατρικι
φροντίδα να τιμωρείται ωσ μορφι κακοποίθςθσ.
Τθν ςυςτθματικι ενθμζρωςθ των ιδιοκτθτϊν για τα οφζλθ τθσ ςτείρωςθσ των
κατοικίδιων και τον οριςμό κινιτρων με ςκοπό τθν ςτείρωςθ όλων των
δεςποηόμενων ηϊων. Να γίνει υποχρεωτικι θ καταγραφι τθσ αναπαραγωγικισ
κατάςταςθσ των κατοικίδιων ςτθν βάςθ δεδομζνων όπωσ και κάκε γζννασ για να
καταςτεί δυνατι θ «ιχνθλαςιμότθτα» των κουταβιϊν και γατιϊν που παράγονται
από ιδιϊτεσ.
Τθν δθμιουργία ενόσ πρότυπου αρικμθμζνου βιβλιαρίου υγείασ κατοικίδιων με
διπλι εγγραφι του Α.Μ. του κτθνίατρου που το εκδίδει και του αρικμοφ Microchip
του ηϊου, το οποίο να είναι το μοναδικό ζγκυρο πιςτοποιθτικό υγείασ του ηϊου
εντόσ Ελλάδασ.
Τθν εφαρμογι τθσ κακολικισ υποχρεωτικισ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ όλων των
κατοικίδιων ηϊων με αφξθςθ των προςτίμων και ςυςτθματικοφσ ελζγχουσ από τισ
αρχζσ.
Τθν κεςμοκζτθςθ ενθμερωτικϊν και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τα οφζλθ
τθσ υπεφκυνθσ φιλοηωίασ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ ευηωίασ των ηϊων ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και ςε Διμουσ, Κ.Α.Π.Η. και λοιποφσ κοινωνικοφσ
χϊρουσ.
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