Σύλλογος Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος
Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Επί του ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο:
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’»

Εισαγωγικό:
Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών εντοπίζεται νομοθετική
αστοχία σε ότι αφορά τον «ερασιτέχνη εκτροφέα» ή «hobbyist breeder» όπως διεθνώς
είναι γνωστός. Πρόκειται για την συντριπτική πλειοψηφία των εκτροφέων παγκοσμίως,
χάρη στους οποίους διασώζωνται δεκάδες μη εμπορικές φυλές σκύλων ενώ
επιτυγχάνεται βελτίωση όλων των φυλών.
Μολονότι ο ορισμός υπήρχε στην ελληνική νομοθεσία αλλά και στο προσχέδιο του
νομοσχεδίου που εξετάστηκε από την ΚΕΔΕ – ο ΣΕΕΣΕ συμμετέχει στη διαβούλευση- εν
τέλει έχει απαλειφθεί από το αναρτημένο νομοσχέδιο.
Η δε διάθεση πρόβλεψης στο Άρθρο 39 παρ. 3 είναι εντελώς αόριστη και δημιουργεί
κακό προηγούμενο.
Επιπροσθέτως, στις προβλέψεις περί εμπορίας ζώων συντροφιάς δεν υπάρχει καμία
αναφορά σε γενεαλογικό χάρτη. Επί της ουσίας η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της σε
ημίαιμους σκύλους καθότι δεν αποδεικνύεται η καθαροαιμία τους και μάλιστα με
εμπορικούς σκοπούς κάτι το οποίο συνιστά εξαπάτηση του αγοραστικού κοινού. Αξίζει
να σημειωθεί πως όπως μπορεί να επιβεβαιώσει τόσο η ΕΛΣΤΑΤ όσο και η ΑΑΔΕ, σήμερα
δεν υπάρχει σαφής καταγραφή των ζώων συντροφιάς που εισάγονται (νόμιμα) κατ’ έτος
στην Ελλάδα, μολονότι αυτά ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες. Το τεχνικό αυτό πρόβλημα
(γίνεται αναφορά σε ζώντα ζώα άνω ή κάτω των 50 κιλών) οδηγεί σε λάθος
συμπεράσματα και οπλίζει κακοπροαίρετους κύκλους να στρέφονται κατά των
ερασιτεχνών εκτροφέων, η πλειοψηφία των οποίων έχει αφιερώσει την ζωή της στην
διατήρηση των φυλών. Ας σημειωθεί πως αθρόα είναι και η παράνομη εισαγωγή ζώων
συντροφιάς στη χώρα και μάλιστα σε καθημερινή βάση.
Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος, επιλέγει να τοποθετηθεί θεσμικά
και σύμφωνα με το καταστατικό του ως ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που
εκπροσωπεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τους ερασιτέχνες εκτροφείς και συστήνει:
Προσθήκη στο Άρθρο 2 παραγράφου η οποία ορίζει:
1.

«Ερασιτέχνης εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄
επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των
αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του Εθνικού Μητρώου Ζώων
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Συντροφιάς. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή
άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 3. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή
θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι τριών (ε) τοκετών ή 20 κουταβιών ανά έτος, από
έως τρεις (3) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το
ίδιο πρόσωπο, εφόσον τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος
έχει εκδοθεί από Διεθνείς ή Εθνικό φορέα τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον
όμιλο που είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία ή ανήκουν σε
αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές ή υπό αναγνώριση.
Προσθήκη στο Άρθρο 3 παραγράφου η οποία ορίζει:
•

Αρμόδιος Φορέας Αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 ορίζεται τριμελής ΑΜΙΣΘΗ Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται: (α) από έναν (1) εκπρόσωπο του
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, (β) έναν (1) εκπρόσωπο Σωματείου που
αποδεδειγμένα στους σκοπούς τους προάγει την ερασιτεχνική εκτροφή και (γ) έναν
(1) υπάλληλο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με τους αναπληρωτές
τους.

Προσθήκη στο Άρθρο 6 παραγράφου η οποία ορίζει:
• Από τις διατάξεις της παρ. 1, εξαιρούνται:
(α) οι ερασιτέχνες εκτροφείς, οι οποίοι λαμβάνουν άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8
του άρθρου 3,
(β) οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που υποχρεούνται να στειρώσουν τα ζώα τους και
επιθυμούν, πριν από τη στείρωση, να αναπαράξουν το ζώο συντροφιάς μία (1) φορά σε
όλη τη ζωή του, καθώς και οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που εξαιρούνται της
υποχρέωσης στείρωσης και επιθυμούν να αναπαράξουν το ζώο τους, οι οποίοι
λαμβάνουν άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 3.
Η αίτηση για τη λήψη άδειας αυτής της κατηγορίας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη το
αργότερο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για
ιδιοκτήτες που αποκτούν ζώο συντροφιάς, μετά την παρέλευση της προθεσμίας του
προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την
απόκτηση του ζώου. Ειδικά σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η
αίτηση υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους
της ζωής του.
Προσθήκη στο άρθρο 39 παραγράφου η οποία ορίζει:
•

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών, εξειδικεύονται οι
αρμοδιότητες της τριμελούς Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 3, καθορίζονται ο
τρόπος λειτουργίας της, η αμοιβή των μελών της, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
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των αδειών εκτροφής και αναπαραγωγής, η διάρκειά τους και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Στο ίδιο άρθρο η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
• Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του
άρθρου 33, δύνανται να μετατεθούν οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης
στείρωσης και της έναρξης επιβολής του οικείου προστίμου που προβλέπονται στο
άρθρο 5, να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο
κατοικίας του 44 ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως
ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη
(Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και
να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών
σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από
την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα
εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος
πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.

Μετά τιμής,
για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Θεοδόσης Παπανδρέου

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης
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