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Θέμα: Παρατηρήσεις και προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ Παρ/μα Κρήτης για την
αναθεώρηση του Νόμου 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»
Κύριε Υπουργέ
Ο νόμος 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4235/2014 και η εφαρμογή
του παρουσιάζει πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των αδέσποτων
ζώων (ιδιαίτερα τα αδέσποτα σκυλιά) να έχουν αυξηθεί ανεξέλεγκτα σε όλη την
Ελλάδα.
Οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει στην δημιουργία καταφυγίων
αδέσποτων ζώων όπως αναφέρει το άρθρο 9, ενώ ούτε και οι φιλοζωικές οργανώσεις
δεν διαθέτουν ανάλογες υποδομές. Μόνιμοι υπάλληλοι κτηνίατροι, οι οποίοι είναι οι
βασικοί αρμόδιοι για την διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων δεν
υπάρχουν σε κανένα σχεδόν Δήμο, ενώ και το προσωπικό που ασχολείται με την
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων και την διαχείριση των όποιων κυνοκομείων
έχουν ιδρυθεί είναι χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση, ενώ δεν δικαιούνται ούτε
ανθυγιεινό επίδομα.
Η έλλειψη ελέγχων των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, μετά την κατάργηση της
Δημοτικής Αστυνομίας, και η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τον αριθμό των
ιδιοκτητών οι οποίοι δεν ταυτοποιούν ηλεκτρονικά τα δεσποζόμενα τους, δεν τα
στειρώνουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα συντηρήσουν. Το
αποτέλεσμα είναι να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια τους στο δρόμο, χωρίς καμία
δυνατότητα να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες και το πρόβλημα του αριθμού των
αδέσποτων να εντείνεται.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί και αύξηση των κρουσμάτων
αδέσποτων σκυλιών που είναι θετικά στη νόσο της λεϊσμανίασης (leishmania spp). Ο

σκύλος θεωρείται η κύρια δεξαμενή του συγκεκριμένου πρωτόζωου στη φύση, καθώς
μπορεί να πολλαπλασιάζεται στον οργανισμό του, ενώ παράλληλα η ασθένεια
μεταδίδεται μέσα από τα νύγματα θηλυκών φλεβοτόμων σκνιπών του γένους
Phlebotomus. Η λεϊμανίαση μεταδίδεται τόσο σε υγιή σκυλιά, όσο και σε ανθρώπους.
Ο σκύλος αποτελεί τον στόχο των προγραμμάτων ελέγχου της νόσου, επειδή
αποτελεί δεξαμενή του πρωτόζωου. Η σωστή εκτίμηση της κατάστασης μόλυνσης
των σκύλων είναι καθοριστική για τον καλύτερο προσδιορισμό των δράσεων. Όμως,
η διαδικασία αυτή απαιτεί κοστοβόρες εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις οι
οποίες δεν πραγματοποιούνται από τους Δήμους λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.
Η λειτουργία των πενταμελών επιτροπών (άρθρο 9 του Ν.4039/2012 και του
4235/2014) έχει αποδειχθεί ότι είναι δυσλειτουργική και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
τα άμεσα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν από άρρωστα ζώα με
λεϊσμανίαση ή από αποδεδειγμένα επιθετικά ζώα. Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν θέτει
σαφή κριτήρια της πυκνότητας αδέσποτων ανά περιοχή και τι ακριβώς ορίζεται σαν
«φυσικό περιβάλλον» του αδέσποτου σκυλιού μέσα στην πόλη. Συνήθως η
πενταμελής επιτροπή δεν μπορεί να ορίσει πυκνότητα και τα αδέσποτα ζώα
επανατοποθετούνται στα σημεία από τα οποία έχουν περισυλλεχθεί. Το αποτέλεσμα
είναι ο Δήμος να μην μπορεί να σχεδιάσει μετακινήσεις αδέσποτων σκυλιών από
κάποιες περιοχές σε άλλες που κρίνει ότι έχουν μικρότερο πληθυσμό αδέσποτων.
Κύριε Υπουργέ
Το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων και ιδιαίτερα
με τη νόσο της λεϊσμανίασης και την μετάδοση της. Το πρόβλημα των αδέσποτων
ζώων πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά. Η Δ.Ε. του ΓΕΩΤΕΕ
Παρ/τος Κρήτης προτείνει την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στους παρακάτω
άξονες:
1) Να λυθεί και να εφαρμοστεί άμεσα το θέμα των ελέγχων των ιδιοκτητών
δεσποζόμενων σκυλιών ως προς τις υποχρεώσεις τους (ηλεκτρονική
ταυτοποίηση, στείρωση, κ.λ.π.).
2) Να δημιουργηθούν δομές καταφυγίων αδέσποτων ζώων σε περιφερειακό
επίπεδο ή/και διαδημοτικό επίπεδο με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ.
3) Να καταργηθούν οι πενταμελείς και τριμελείς επιτροπές παρακολούθησης και
διαχείρισης του προγράμματος των αδέσποτων ζώων και στη θέση τους να
δημιουργηθεί τριμελής επιτροπή σε κάθε Δήμο η οποία θα αποτελείται από
τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου, έναν κτηνίατρο της ΔΑΟΚ της ανάλογης
Π.Ε. και έναν εκπρόσωπο του Δήμου. Σε περιπτώσεις επιθετικών σκυλιών
(αποδεδειγμένα) η τριμελής επιτροπή μπορεί να έχει και γνωμάτευση
εκπαιδευτή σκύλων από αναγνωρισμένο σωματείο.
4) Ειδικά στις περιπτώσεις της νόσου λεϊσμανίσης, προτείνεται οι υπεύθυνοι
κτηνίατροι των δημοτικών κτηνιατρείων και καταφυγίων αδέσποτων ζώων να
μπορούν βάσει της ορολογικής και αιματολογικής εξέτασης και βάσει της
κλινικής εικόνας και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την δημόσια υγεία και την
ευζωία του ζώου να προχωρούν άμεσα στην κτηνιατρική πράξη της
ευθανασίας.

5) Να ορισθεί σε επίπεδο Περιφερειών ένας κτηνίατρος σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα ο οποίος θα παρακολουθεί τα φιλοζωικά σωματεία, τα καταστήματα
πώλησης κατοικίδιων, τους εκτροφείς και τους εκπαιδευτές.
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