
 
 

 

Αθήνα 14/04/2021 

 

Θέμα: Σχόλια για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας παρείχατε σχετικά με το σχέδιο νόμου,   «Νέο πλαίσιο 
για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-πρόγραμμα Άργος», όσο και για τις θέσεις του ΠΚΣ για το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο. 

Η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους φορείς του κλάδου είναι πάντοτε χρήσιμη και στα πλαίσια αυτά η 
Ε.Κ.Ε είναι πάντοτε στην διάθεση σας. 

Η ΕΚΕ σε θέματα που αφορούν στις επιστημονικές πτυχές στο παρόν νομοσχέδιο και όχι σε διαχειριστικές 
όπου αναγνωρίζουμε την αποκλειστική αρμοδιότητα του ΠΚΣ, επισημαίνει τα παρακάτω 

Η ΕΚΕ συντάσσεται και περαιτέρω ενισχύει τις απόψεις του ΠΚΣ: 

1. Άρθρο 1 περ.η.  Υπεύθυνος για τον χαρακτηρισμό ενός νοσήματος ως σοβαρού και 
επικίνδυνου είναι αποκλειστικά ο υπεύθυνος κτηνίατρος. Η σοβαρότητα και η 
επικινδυνότητα κάθε φορά ενός νοσήματος είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που 
πρέπει να συνεκτιμηθούν  και δεν μπορεί, προφανώς, να αποτελούν ορισμούς σε ένα άρθρο 
ενός νομοσχεδίου. 

2. Άρθρο 1 περ.ιε,εδαφ v. Συμφωνούμε στην δημιουργία εύκολα προσβάσιμης βάσης 
δεδομένων-μητρώου ιδιοκτητών ζώων με τα απαραίτητα στοιχεία των ιδίων και των ζώων 
τους, ως εθελοντών αιμοδοτών, με την υποχρεωτική αναφορά σε κάθε περίπτωση, της 
ομάδας αίματος του ζώου τους.  

3. Συμφωνούμε ότι στο νέο ηλεκτρονικό βιβλιάριο που θεσπίζεται θα πρέπει να 
καταγράφονται επιπλέον μόνο οι  κατά τον νόμο υποχρεωτικές πράξεις. Συμφωνούμε 
επίσης ότι θα πρέπει παράλληλα να διατηρηθεί το βιβλιάριο υγείας με την σημερινή μορφή, 
γιατί αποτελεί εύχρηστο έγγραφο που περιλαμβάνει τους εμβολιασμούς, προληπτικές και 
θεραπευτικές αγωγές για κάθε ζώο συντροφιάς. Το έντυπο βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να 
επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις δημόσιες αρχές. Αντίστοιχο βιβλιάριο θα πρέπει να 
φέρουν και οι κυνηγετικοί σκύλοι και να μην ισχύσει η προτεινόμενη, κατ΄εξαίρεση γι 
αυτούς έκδοση διαβατηρίου. 

4. Άρθρο 3 παρ.5. Συμφωνούμε απόλυτα ότι θα πρέπει να απαλειφθεί η απαράδεκτη διάταξη 
σύμφωνα με την οποία οι κτηνίατροι δεν θα έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε εξέταση και 
θεραπεία ζώων συντροφιάς εφόσον δεν έχουν την νόμιμη σήμανση. Οι κτηνίατροι θα 
συνεχίσουμε να περιθάλπουμε όσα ζώα έχουν ανάγκη την φροντίδα μας και διατάξεις 
νόμου που αντίκειται στο λειτούργημά μας δεν μπορούν να εφαρμοστούν. 



 
 

5. Άρθρο 4 παρ.1. Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου είναι ο 
υποχρεωτικός χαρακτήρας της στείρωσης σε όλα τα ζώα συντροφιάς. Πρόκειται για 
απόλυτα αντιεπιστημονική διάταξη. Η στείρωση θα πρέπει να αποτελεί ισχυρή σύσταση 
των κτηνιάτρων στους ιδιοκτήτες, στις περιπτώσεις που θα έχει ευεργετική επίδραση στην 
υγεία και ευζωία των κατοικίδιων τους. Άλλωστε το γεγονός ότι προβλέπεται ειδική 
αδειοδότηση και περιορισμός σε μια φορά σε όσους επιθυμούν να αναπαράγουν το 
κατοικίδιο τους, καθιστά την στείρωση αχρείαστο μέτρο αποτροπής δημιουργίας νέων 
αδέσποτων από δεσποζόμενα ζώα. 

6. Άρθρο 6 παρ.5 και 6.  Συμφωνούμε ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται 
στειρώσεις σε κινητές μονάδες και σε γραφεία της περιφέρειας ή των Δήμων, επειδή είναι 
αδύνατο να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την τέλεση χειρουργικών επεμβάσεων 
καθώς και δυνατότητα βραχείας μετεγχειρητικής νοσηλείας. Οι στειρώσεις πρέπει να 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένο κτηνιατρείο, ιδιωτικό, δημοτικό ή 
διαδημοτικό.  

7. Η εποπτεία ο έλεγχος και η αρμοδιότητα διαχείρισης προγραμμάτων ελέγχου του 
πληθυσμού των ζώων συντροφιάς είναι υποχρέωση της πολιτείας, πρέπει να γίνεται υπό 
κτηνιατρική καθοδήγηση και δεν πρέπει να εκχωρείται σε τρίτα νομικά πρόσωπα.  

Επιπλέον παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου: 

1. Άρθρο 6, παρ. 8  Προβλέπεται ότι σε περίπτωση που προταθεί ευθανασία εξαιτίας  της 
επιθετικότητας ενός ζώου, αυτό μπορεί να υιοθετηθεί με σύμφωνη γνώμη της πενταμελούς 
επιτροπής που παράλληλα θα κρίνει τις ικανότητες και την εμπειρία του υποψήφιου  
ιδιοκτήτη στην διαχείριση  ενός επιθετικού ζώου. Θεωρούμε ότι στην περίπτωση αυτή 
αρμόδιος πρέπει να είναι κτηνίατρος με αναγνωρισμένη εξειδίκευση στα προβλήματα της 
συμπεριφοράς, που έχει την κατάρτιση για τη λήψη αυτής της σημαντικής απόφασης  και 
όχι εκπρόσωποι φιλόζωων ή εκπαιδευτές σκύλων. Στο ίδιο άρθρο η απόφαση τέλεσης 
ευθανασίας σε ζώο που πάσχει από ανίατο νόσημα με επιπλέον επιβάρυνση της ποιότητας 
ζωής του, βαρύνουσα και καθοριστική θα πρέπει να είναι η γνώμη του υπεύθυνου 
επιστήμονα σε πρώτο ή έστω  σε δεύτερο βαθμό. 

2. Άρθρο 18   Στα πλαίσια οργάνωσης εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για την 
προαγωγή της φιλοζωίας να προβλεφθεί και η οργάνωση προγραμμάτων υποστήριξης της 
ψυχικής υγείας για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού με τη συμμετοχή ζώων συντροφιάς. 

3. Απουσιάζει από το νομοσχέδιο παντελώς η πρόβλεψη διαχείρισης των νεκρών ζώων 
συντροφιάς. Η διατήρηση της σημερινής κατάστασης όπου καθένας αποθέτει τα νεκρά ζώα 
σε μη κατάλληλους χώρους εγκυμονεί κινδύνους για την Δημόσια υγεία και μολύνει το 
περιβάλλον. Προτείνουμε την θέσπιση πιστοποιητικού διαχείρισης των νεκρών ζώων 
που κάθε ιδιοκτήτης ή δήμος θα είναι υπεύθυνος να καταθέτει και να εκδίδει από τα 
προβλεπόμενα από τον νόμο δημοτικά αποτεφρωτήρια και τα υπάρχοντα αδειοδοτημένα 
ιδιωτικά κοιμητήρια – αποτεφρωτήρια και θα καταγράφεται στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο 
κάθε ζώου. 

4. Σε ότι αφορά τη βάση δεδομένων, ή το αναβαθμιζόμενο με το νόμο σε Εθνικό Μητρώο 
Ζώων Συντροφιάς, θυμίζουμε ότι πριν από είκοσι περίπου χρόνια ο Π.Κ.Σ ήταν αυτός που 



 
 

δημιούργησε, οργάνωσε και λειτούργησε τη βάση δεδομένων, αναλαμβάνοντας όλο το 
κόστος εξοπλισμού αλλά και προσλαμβάνοντας προσωπικό. Αν και τότε θέταμε τα 
δεδομένα της βάσης σε on-line πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες , αυτές  δεν 
ανταποκρίθηκαν. Στην πραγματικότητα, τότε, καλύψαμε μια αδυναμία της πολιτείας και 
ίσως αναλάβαμε ευθύνες και υποχρεώσεις προς του πολίτες περισσότερες απ΄όσες μας 
αναλογούσαν. Η συνέχεια είναι γνωστή. Η βάση δεδομένων είναι σήμερα πυλώνας για την 
άσκηση πολιτικής στα ζώα συντροφιάς. Θεωρούμε ότι ο Π.Κ.Σ. για να μπορέσει σύντομα 
να διεκδικήσει και πάλι τη βάση δεδομένων θα πρέπει θεσμικά να αναβαθμισθεί σε 
Ν.Π.Δ.Δ. Μέχρι τότε και με βάσει τα αισιόδοξα πρόσφατα δείγματα ψηφιακού 
μετασχηματισμού του κράτους  από το αντίστοιχο Υπουργείο, νομίζουμε ότι η μεταφορά 
του εκεί , είναι θετική εξέλιξη που πρέπει να παρακολουθήσουμε. Παράλληλα θα πρέπει να 
προτείνουμε η βάση  να συμπληρωθεί με ξεχωριστό εύχρηστο αρχείο απωλεσθέντων και 
ευρεθέντων ζώων για την αποδοτικότερη λειτουργία της. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Για ακόμη μια φορά επισημαίνουμε την παντελή απουσία του ΓΕΩΤΕΕ, συμβούλου του κράτους, σε ένα 
ακόμη σημαντικό θέμα που αφορά τον κλάδο μας. Η 40 ετής, πλέον ένταξή μας στο επιμελητήριο 
ελάχιστα έχει αποδώσει στον Κτηνιατρικό κλάδο. Η Ε.Κ.Ε θα συνδράμει κάθε προσπάθεια απεμπλοκής του 
χώρου μας και ισχυροποίησής του με θεσμική αναβάθμιση του Π.Κ.Σ. σε Ν.Π.Δ.Δ.  Η προσπάθεια που είχε 
ξεκινήσει πριν είκοσι χρόνια και είχε φθάσει ως τη κατάρτιση προπαρασκευαστικού νόμου πρέπει να 
επαναληφθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδώσει  είναι να επιτευχθεί  μεταξύ μας συμφωνία και 
ομόθυμη υποστήριξη. 

Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία είναι πάντοτε στη διάθεσή σας. 

 

Για το Δ.Σ της  Ε.Κ.Ε. 

                                                               Με τιμή 

 

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                            Η Πρόεδρος της  Ε.Κ.Ε 

 

 

 

Κων/νος  Χανδράς                                                                                              Δρ. Μαρία Λινού 


