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Όλες τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
Έδρες τους
Με υποχρέωση ενημέρωσης των
Κυνηγετικών Συλλόγων περιοχής
αρμοδιότητάς τους

Θέμα: Νέο νομοσχέδιο για τους σκύλους και τα ζώα συντροφιάς.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
από μία πρώτη ανάγνωση του νέου σχεδίου Νόμου για τα ζώα του Υπουργείου
Εσωτερικών, που διέρρευσε στο διαδίκτυο χωρίς πότε να κοινοποιηθεί στην ΚΣΕ ή να
ζητηθεί η άποψή της επ’ αυτού, προκύπτει αβίαστα ότι μία σειρά διατάξεις του
αποτελούν «κόλαφο» και για τους κυνηγούς και για τα κυνηγόσκυλα!
Ανάμεσα στα άλλα προβλέπεται:
1. ΣΗΜΑΝΣΗ
 Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) που θα δημιουργηθεί, οι
κυνηγετικοί σκύλοι και οι ιδιοκτήτες τους θα σημανθούν με διαφορετικό
τρόπο από ό,τι οι υπόλοιποι σκύλοι και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες.
 Επιβάλλεται να υπάρχει και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ και ΕΝΔΕΙΞΗ ότι το ζώο είναι
κυνηγετικό. Φυσικά, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, διεύθυνση, ΑΦΜ, Αριθμός
ταυτότητας, τηλέφωνο κλπ…
 Σε κάθε μετακίνηση του κυνηγού εκτός σπιτιού μαζί με τον σκύλο του (είτε στο
πάρκο της γειτονιάς, είτε προς τον κυνηγότοπο), ο κυνηγός είναι υποχρεωμένος
να φέρει μαζί του το… Διαβατήριο του σκύλου, σαν να επρόκειτο να ταξιδέψει
εκτός συνόρων. Αυτή είναι μία πρόβλεψη του νόμου, που δεν ισχύει για τους
υπόλοιπους κατόχους σκύλων.

 Επίσης, όταν κυκλοφορεί ο κυνηγετικός σκύλος οπουδήποτε εκτός σπιτιού,
πρέπει να φέρει στο περιλαίμιο και ξεχωριστή ένδειξη. Πώς θα είναι αυτή η
ένδειξη, θα το καθορίσει Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί αργότερα.
 Αφαιρείται η άδεια κυνηγίου από κάθε κυνηγό, του οποίου ο σκύλος δεν έχει
εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, ή δεν φοράει τη διακριτική
σήμανση – «στάμπα» που προσδιορίζει το ζώο ως «κυνηγετικό».
2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 Τα κλουβιά μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων, που τοποθετούνται πίσω από τον
πίσω

προφυλαχτήρα

του

οχήματος,

απαγορεύονται,

πλέον,

ρητά

και

κατηγορηματικά!
3. ΣΤΕΙΡΩΣΗ
 Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου, υποχρεούται να στειρώσει το ζώο του εντός 3 μηνών από
την απόκτηση του.
 Αν ο σκύλος είναι κάτω του έτους, η στείρωση πρέπει να γίνει 3 μήνες αφότου
χρονίσει το ζώο.
4. ΓΕΝΝΕΣ
 Ένας ιδιοκτήτης που θέλει να ζευγαρώσει το ζώο του, μπορεί να το κάνει… μόνο
μία φορά στη ζωή του ζώου, και εφόσον λάβει άδεια από Ειδική Επιτροπή.
 Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη
ισχύος του Νόμου. Και αφού το ζευγαρώσει κατόπιν αδείας για μία και μόνη φορά,
μέσα σε έξι μήνες μετά το ζευγάρωμα, το θηλυκό ζώο… πρέπει τελεσίδικα να
στειρωθεί!
 Γι’ αυτήν τη μοναδική φορά που επιτρέπεται μία γέννα στη διάρκεια ζωής ενός
σκύλου, ο κάτοχος πρέπει να έχει δηλώσει εκ των προτέρων την ταυτότητα 6
έως 8 φυσικών προσώπων που θα πάρουν τα κουτάβια!
5. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ
 Ως προς την «ερασιτεχνική εκτροφή», οι προϋποθέσεις γίνονται από αυστηρές έως
απαγορευτικές.

 Οι «ερασιτέχνες εκτροφείς» πρέπει να λάβουν ειδικές άδειες από συγκεκριμένη
Επιτροπή και να είναι δηλωμένοι σε ξεχωριστό Μητρώο, όπως και τα δύο
θηλυκά ζώα «αναπαραγωγής» που δικαιούνται να κατέχουν αστείρωτα.
 Από το θηλυκό σκυλί τους, οι «ερασιτέχνες εκτροφείς» μπορούν να έχουν μία
γέννα το έτος, και όχι περισσότερες από 6 στο σύνολο της ζωής του
 Οτιδήποτε άλλο θεωρείται παράνομη εκτροφή και υπόκειται σε κυρώσεις (αρκετών
χιλιάδων ευρώ).
Η Κ.Σ.Ε. έχει από τον Ιανουάριο ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά η τελευταία δεν έχει, ακόμα, ανταποκριθεί. Όπως,
ωστόσο, γίνεται φανερό, εάν αυτός ο Νόμος ισχύσει ως έχει, τα προβλήματα για τον
κόσμο των κυνηγών και τα κυνηγόσκυλα θα είναι τεράστια.
Οι διατάξεις του θα αποτελέσουν «ταφόπλακα» για την ερασιτεχνική εκτροφή
και θα υπονομεύσουν και το ίδιο το κυνήγι, αφού θα κάνουν ακόμα πιο δυσχερείς τις
μετακινήσεις και θα γεμίζουν με άγχος κάθε ιδιοκτήτη κυνηγετικού σκύλου.
Το Δ.Σ. της ΚΣΕ που θα συγκληθεί, καλείται να αποφασίσει συγκεκριμένους
τρόπους αντίδρασης σε αυτό το νομοσχέδιο, γι’ αυτό ζητάμε από όλους να συμμετέχετε
προετοιμασμένοι με συγκεκριμένη δέσμη εφικτών προτάσεων.
Η Κ.Σ.Ε. εκτιμά ότι πρέπει άμεσα να αναζητήσουμε τη συγκρότηση ενός
«μετώπου» με τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (ΚΟΕ) και τους κυνοφιλικούς ομίλους
της χώρας μας, αλλά και με τους φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και τους
κτηνίατρους που, επίσης, πλήττονται από το ίδιο νομοσχέδιο.
Στο μεσοδιάστημα, όλες οι Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι πρέπει
να ενισχύσουν και να φροντίσουν να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον των κυνηγών, για
το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα ΚΑΤΑ της στείρωσης των σκύλων, που είχε ξεκινήσει
η ΚΣΕ πρόπερσι την άνοιξη!
Σε αυτό καλούνται να υπογράψουν όχι μόνο οι κυνηγοί, αλλά και όλοι οι άλλοι
πολίτες που έχουν σκύλους και διαφωνούν με την υποχρεωτική χειρουργική αφαίρεση
των γεννητικών οργάνων τους.
Παρά τις προσπάθειες της ΚΣΕ, τότε, το ενδιαφέρον των κυνηγών για εκείνη
την προσπάθεια συλλογής υπογραφών, ήταν πολύ μικρότερο του αναμενομένου.
Τώρα, χρειάζεται να εντείνουμε την προσπάθεια για να δηλώσουμε τη δύναμη και
τον αριθμητικό «όγκο» μας, αλλά και να συνδεθούμε και με άλλα στρώματα της
κοινωνίας που διατηρούν κατοικίδια ζώα.

Επισυνάπτουμε και πάλι το κείμενο του ψηφίσματος, όπως και πρακτικές
συμβουλές για τον τρόπο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Καλούμε όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις να κάνουν το καλύτερο
δυνατόν, για τη συλλογή υπογραφών που θα επιβεβαιώνουν το μέγεθος και την
επιρροή των κυνηγών στην κοινωνία γενικότερα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε τον παρακάτω σύνδεσμο
https://secure.avaaz.org/el/community_petitions/_Psifizoyme_ohi_stin_ypohreotiki_st
eirosi_ton_katoikidion_zoon_mas_2/share/?pmqupob&fbclid=IwAR2W31Z6sDxJGe
T64wrLhKJSiPII7OZb7u0qvnvP7fWsJKZ1aivc74-AEsM
2) Συμπληρώνεται τα στοιχεία σας (Όνομα, επίθετο, email και ΤΚ)
3) Κάνετε κλικ στην λέξη ΥΠΟΓΡΑΦΩ (Μωβ κουμπί)
4) Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί email από το site AVAAZ. Κάνετε επιβεβαίωση στο
εισερχόμενο email σας. (έτσι θα μετρήσει η ψήφος σας)
Εναλλακτικά:
1) Στη μηχανή αναζήτησης GOOGLE πληκτρολογείτε τις λέξεις «στείρωση AVAAZ»
2) Επιλέγεται «Ψηφίζουμε όχι στην υποχρεωτική στείρωση των κατοικίδιων ... – Avaaz»
3) Συμπληρώνεται τα στοιχεία σας (Όνομα, επίθετο, email και ΤΚ)
4) Κάνετε κλικ στην λέξη ΥΠΟΓΡΑΦΩ (Μωβ Κουμπί)
5) Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί email από το site AVAAZ. Κάνετε επιβεβαίωση στο
εισερχόμενο email σας. (έτσι θα μετρήσει η ψήφος σας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΦΩΤ. ΤΡΑΚΑΚΗΣ

