
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί καταπολεμήσεως τή; έχινο-

κοκκιάσεω; - υοχτιδουσεωε. τη; λύσση; και των λοιπών
ζωοανθρωπονόσων».

Πρός την Βουλήν των Ελλήνων
Την κατάρτιση αύτοΰ τοϋ νόμου την έπέβαλε ή ανάγκη 

δημιουργία; τοϋ απαραιτήτου νομικού πλαισίου, πού Οά 
επιτρέψει την έοαρμογή όλων εκείνων των μέτρων πού ή 
κτηνιατρική επιστήμη επιτάσσει καί ή διεθνής έμπειεια 
συνιστά γιά τήν καταπολέμηση της ένινοκοκκιάσεως - ύδχ- 
τιδώσεως. της λύσσας καί γενικά όλων των ζωοανθρωπονό
σων πού άπο τά ζώα μεταδίδονται στον άνθρωπο καί τ’ άλλα 
παραγωγικά μας ζώα.

Γιά τήν καταπολέμηση των παραπάνω ζωοανθρωπονόσων, 
πού ή έκρίζωσή τους άπό τή χώρα μας μπορεί νά χαρακτη- 
ρισθεϊ, χωρίς δόση υπερβολής, σαν εθνική άνάγκη, δεν 
άρκεϊ απλά καί μόνο ή εκπόνηση ενός προγράμματος κατα- 
πολεμήσεώς τους καί ή καλή διάθεση τών διαφόρων 'Υπη
ρεσιών γιά τήν έφαρμογή τους.

Έκτος άπό τήν καλή διάθεση, είναι άπαραίτητο, ή επιβολή 
τών προβλεπόμενων άπό το πρόγραμμα μέτρων νά εδράζεται 
πάνω σέ νόμο καί νά καλύπτεται άπό τις διατάξεις του.

Άπό τά μεταδιδόμενα άπό τον σκύλο στον άνθρωπο νοσή
ματα, έκεϊνα πού έχουν ιδιαίτερη σημασία στή χώρα μας, 
έξ αιτίας τών δυσμενών επιπτώσεων πού έχουν έπί τής 
δημοσίας υγείας ή τής κτηνοτροφικής παραγωγής, είναι 
ή έχινοκοκκίαση - ύδατίδωση, ή λύσσα καί σέ μικρότερο 
βαθμό ή λεϊσμανίαση ή KALAAZAR.

'Η καταπολέμηση τών παραπάνω ζωοανθρωπονόσων στή 
χώρα μας είναι άπόλυτα επιβεβλημένη, άν ληφθεΐ υπόψη 
ότι κάθε χρόνο, χειρουργοϋνται 1.400 άτομα γιά άφαίρεση 
κύστεων εχινοκόκκου, διενεργοϋνται έπί άνθρώπων 4.000 - 
8.000 άντιλυσσικοί εμβολιασμοί, σημειώνονται 100 περί
που κρούσματα λεϊσμανιάσεως καί προκαλεΐται στην κτη- 
νοτροφική παραγωγή άπό τήν έχινοκοκκίαση οικονομική 
ζημιά πού υπολογίζεται σέ 400 ώς 500 εκατομμύρια δρχ. 
τό χρόνο.

Μολονότι ή έχινοκοκκίαση - ύδατίδωση καί ή λύσσα 
είναι δυνατό νά μεταδοθούν στόν άνθρωπο καί τά παραγωγι
κά μας ζώα τόσο άπό τό σκύλο όσο καί άπό τά άγρια κυνιδή 
(λύκος, τσακάλι, άλεποϋ), οί επικρατούσες στή χώρα μας 
κοινωνικο-οίκονομικές, οικολογικές καί οικιστικές συνθήκες 
είναι τέτοιες πού ό κίνδυνος γιά τή δημόσια υγεία άπό τήν 
έχινοκοκκίαση — ϋϊατίίωση καί τή λύσσα, νά προέρ
χονται κατά κύριο λόγο άπό τούς σκύλους. Άν λοιπόν 
προστατευθοϋν αποτελεσματικά τά σκυλιά άπό τό ένδε- 
χόμενο νά μολυνθοΰν άπό τις παραπάνω άρρώστειες, στόν 
ίδιο βαθμό αποτελεσματικά 0ά προστατευθεΐ καί ή δημόσια 
υγεία άπό τις τρομερές αυτές ζωοανθρωπονόσους.

Γι’ αυτό, όπως καί ή διεθνήε πείρα έχει άποδείξεμ πρωταρ
χική προϋπόθεση γιά τήν άποτελεσματική . καταπολέμηση 
τόσο τοϋ έχινοκόκκου όσο καί τής λύσσας είναι ή λήψη 
όλων έκείνων τών μέτρων, πού είναι αναγκαία γιά νά τεθούν 
κάτω άπό τον απόλυτο υγειονομικό έλεγχο τών Κτηνιατρι
κών Υπηρεσιών, όλοι οί σκύλοι πού υπάρχουν σέ μιά χώρα, 
όποιασδήποτε κατηγορίας καί χρησιμοποιήσεως κι άν είναι.

Μόνο μ’ αύτο τόν τρόπο μπορεί νά καταστεί δυνατός 
ό περιορισμός τοϋ άριθμοϋ τών άδέσποτων καί έπικίνδυνων 
γιά τή δημόσια ύγεία σκύλων, όπως έπίσης κι έκείνων πού 
κατ’ όνομα μόνο έχουν ιδιοκτήτη, νά επιβληθεί τό μέτρο 
τής ύπο βολής τών σκύλων σέ τακτική καί ύπεύθυνη κτηνια
τρική έξέταση, νά εφαρμόζεται έγκαιρα ή σωστή κατά περί
πτωση θεραπευτική ή προληπτική αγωγή καί νά λαβαίνονται 
γενικά όλα έκεϊνα τά μέτρα πού ή κτηνιατρική έπιστήμη 
θεωρεί άπαραίτητα γιά τήν άποτελεσματική προστασία 
τής δημόσιας ύγείας καί τής κτηνοτροφίας άπό τή λύσσα 
καί τόν έχινόκοκκο.

"υσα πχραπχνω άναοεροντα. για τήν άποτελεσχατικ 
καταπολέμηση τή; ένινοκοκκιάσεω; - ύδατιδώσεως καί τα : 
λύσσας, ισχύουν καί γιά την λεϊσμανίαση ή K.YLA - AZAR 
όπιο; επιση; καί τις άλλες ζωοανθρωπονόσους πού άπό τ 
σκύλο μεταδίδονται στόν άνθρωπο.

'Η μέ επιτυχία έφαρμογή. άπό τήν Κτηνιατρική 'Υπηρεσίι 
τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, ενός προγράμματος γιά τήν έκ 
ρίζωση άπό τή χώρα μας τής έχινοκοκκιάσεως - ύδατιδώ 
σεω; καί τής λύσσας θά έχει σαν άποτέλεσμα :

1. Νά μειωθούν μέχρι μηδενισμού οί 1.400 περίπου χει 
ρουργνκές επεμβάσεις πού πραγματοποιούνται κάθε χρόν 
καί πού δίνουν στή χώρα μας τό θλιβερό προνόυιο τή 
κατοχής τής πρώτης θέσεως σ’ ολόκληρο τόν κόσμο c 
κρούσματα εχινοκόκκου στόν άνθρωπο.

2. Νά πάψει νά ζημιώνεται ή εθνική μας οΐκονομί: 
μέ 400.000.000 ώς 500.000.000 δρχ. τό χρόνο άπό τ. 
μείωση τής κτηνοτροφικής παραγωγής πού προκαλεί ■ 
έχινόκκοκος.

3. Ν’ άπαλλαγεί έπί τέλους ό ελληνικός λαός άπό τ 
άγχος τής λυσσοφοβίας καί νά μειωθεί αισθητά ό άριθμο: 
έκείνων πού κάθε χρόνο υποβάλλονται σέ άντιλυσσικη 
θεραπεία.

4. Νά έκλείψουν άπό τούς δρόμους τών χωριών καί τών 
πόλεων οί άγέλες τών άδέσποτων σκύλων πού περιφερόμενοι 
πεινασμένοι καί σέ ημιάγρια κατάσταση, άποτελοϋν ένα 
συνεχή κίνδυνο γιά τήν δημόσια ύγεία καί τήν κτηνοτροφία

Γιά νά μπορέσει όμως νά έφαρμοσθεί μέ έπιτυχία εν 
τέτοιο πρόγραμμα, θά πρέπει νά ψηφισθεϊ τό παρόν σχέδι 
νόμου, μέ τό όποιο προβλέπονται τά παρακάτω :

1. "Μέ τό άρθρο 1 έπιβάλλονται όλα έκεϊνα τά γενικά κα 
ειδικά μέτρα πού θεωρούνται σαν άπαραίτητα γιά τήν έκ 
ρίζωση τοϋ έχινοκόκκου καί τής λύσσας άπό τή χώρα μα; 
Τά μέτρα αύτά είναι :

α) 'Η καταγραφή σέ ειδικά μητρώα και ή άνεξίτηλη 
σήμανση όλων τών σκύλων πού ύπάρχουν στή χώρα μα;

β) Ή περισυλλογή καί θανάτωση τών άδέσποτων κα. 
έπικίνδυνων γιά τή δημόσια ύγεία καί τήν κτηνοτροφία 
σκύλων.

γ) Ή ύποχρεωτική καί δωρεάν κάθε χρόνο τουλάχιστον 
έξέταση, όλων τών σκύλων τής χώρας καί ή δωρεάν ύποβολι 
τους σέ θεραπεία ή έμβολιασμό.,

δ) Ό γιά ύδατίδωση έλεγχος όλων τών σφαζομένων 
ζώων.

ε) ‘Ο ενταφιασμός ή ή άποτέφρωση όλων τών —ωμά; ω' 
τών ζώων πού ψοφούν.

στ) Ή άπο μόνωση, έμβχλιασμός ή θανάτωση τών σκύλω 
πού θεο>ροϋντχι ύποπτοι προσβολής ή είναι προσβλημένο 
άπό μιά ζωοανθρωπονόσο, όπως έπίσης όλων τών λυσσυ- 
πόπτων ή λυσσοβλήτων ζώων γενικά.

ζ) Ή άπχγόρευση εισαγωγής στή χώρα μας ζώων πού 
πάσχουν άπό επικίνδυνες γιά τόν άνθρωπο ζωοανθρωπονό
σους.

Μέ τό ίδιο άρθρο καθορίζονται έπίσης, ό τρόπος έφαρμο- 
γής τών παραπάνω μέτρων, ή διαδικασία κατονομάσεως τών 
ζωοανθρωπονόσων γιά τήν καταπολέμηση τών όποιων έχε· 
έφαρμογή ό παρών νόμος καί τέλος ή διαδικασία ορισμού 
τής έννοιας τοϋ άδέσποτου σκύλου. Ακόμα, παρέχεται ή 
εύχέρεια νά έπιβάλωνται μέ Προεδρικό Δ/τα καί άλλα, έκτο; 
τών πιο πάνω, μέτρα, γιά τή καταπολέμηση τοϋ έχινοκόκκου. 
τής λύσσας καί τών άλλων ζωοανθρωπονόσων, έφ’ όσον κάτι 
τέτοιο θά κρινόταν άναγκαίο κατά τήν πορεία έφαρμογής τών 
προγραμμάτων καταπολεμήσεως αύτών τών άσθενειών.

2. Μέ τό άρθρο 2 συνιστάται ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 
άπό καθηγητές Πανεπιστημίου καί υπηρεσιακούς παρά
γοντες, τό όποιο θά μελετά καί θά συζητά τά άναγκκία. 
έκτος τών όσων άναφέρονται εις τό προτεινόμενον σχέδιο 
νόμου, συμπληρωματικά μέτρα καταπολεμήσεως τών ζωο
ανθρωπονόσων πού θά προτείνει ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία 
ή άλλη 'Υπηρεσία καί θά γνωμοδοτεϊ στή συνέχεια πάνω σ’ 
αύτά πρός τόν 'Υπουργό Γεωργίας.



»Ιε τό άρθρο 3 μετατρέπετχι τό Τμήμα Ζωοανθρωπο- 
rr; Δ'νσεως ' 1 γειας τών Ζώων εις Δ νση ΖωοανΟρω- 

ων τής αυτής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής. που θα άσχο- 
: α) μέ την εκπόνηση. έοαοιεογή καί παρχκουλούθηση 

χνελλαδική κλίμακα τερογραμμάτων έκριζώσεως των 
οων ζωοανθρωπονόσων τεού ενδημούν στην Ελλάδα, 
ο των ότεοίων πρωτεύουσα θέση κατέχουν ο έχινο- 
,ς, ή λύσσα, τδ KALA-AZAR, ό μελιταΐος πυρετός 
Ενδεικτικά άναφέρεται 0τ·. για την έκρίζωση τού έχι- 
κοο καί της λύσσας πρέπει κάθε χρόνο -νά έςετάζωνται 
ά ΰποβάλωνται σε άντιεχινοκοκκική θεραπεία καί άντι- 
κο εμβολιασμό 350.000 περίπου σκύλοι καί νά ένη- 
,·εται συνεχώς τεανω στις δυο αυτές άρρώστειες τόσο ό 
ός, όσο καί ό αγροτικός μας —ληθυσμός. β) μέ την έπο- 

τοϋ Μεσογειακού Κέντρου Ζωοανθρωπονόσων τού 
•j μέ απόφαση τού Παγκ. Όργ. 'Υγείας καί σύμφωνο 
η των Ύτεουργείων Συντονισμού, Κοινωνικών Ύτεηρε- 
καί Γεωργίας καθορίσθηκε σάν έδρα του ή ’Αθήνα. Τό 
εο αύτο θά έτεοτετεύει καί θά κατευθύνει τις προσπά- 
τών Μεσογειακών χωρών γιά τήν εερόληψη έπεκτά- 

,ε καί την καταπολέμηση τών νοσημάτων τεού μεταδί- 
αι άτεό τά ζώα στον άνθρωπο καί θά χαράζει την πολι- 

πού όλες οί Μεσογειακές χώρες θά εφαρμόζουν στον 
■ εα τής άντιμετωπίσεως τών μεταδιδομένων άπό τά ζώα 
,ν άνθρωπο ασθενειών καί γ) μέ τήν ευθύνη γιά τήν συ- 
,-ασία μετά τών Κτηνιατρικών καί 'Υγειονομικών Ύπη- 
ιών τών Μεσογειακών χωρών έπί όλων τών θεμάτων πού 
.υν σχέση μέ τις ζωοανθρωπονόσους. ' Η φύση τού άνπ- 
μένου, ή σοβαρότητά του καί ό αριθμός τών υπαλλήλων 
νιάτρων καί μή πού θ’ ασχοληθεί γιά την κάλυψη όλων 

jV τών άρμοδιοτήτων όχι μόνο δικαιολογούν, άλλά έπι- 
ουν τη σύσταση αύτής της Διευθύνσεως.
Μέ τό άρθρο 4 επιβάλλεται ή καταβολή από τούς 

εήτες σκύλων έπί μία δεκαετία, ειδικής είσφοπράς 
^χής σκύλου πού κυμαίνεται άπό 100—400 δρχ. τό χρόνο, 
,ογα μέ τή κατηγορία τού σκύλου. Άπό τήν εισφορά 
λλάσσονται οί κάτοχοι ποιμενικών σκύλων, οί τυφλοί 
τούς σκύλους-οδηγούς, οί κρατικές γενικά υπηρεσίες γιά 

υπηρεσιακούς σκύλους, καί οί κάτοχοι ενός καί μόνον 
οικογένειαν σκύλου φύλακος ή Θήρας, οί όποιοι κατοι- 
είς τούς εκτός τής περιφερείας τής τέως διοικήσεως 

τευούσης καί πέραν τών προαστίων Θεσσαλονίκης δήμου 
κοινότητας, μέ πληθυσμό κάτω τών 3000 κατοίκων. 
:ό ίδιο άρθρο καθορίζεται ί τρόπος χαρακτηρισμού τών 
ων ώς προς τήν κατηγορία καί ή διαδικασία γιά μελλον- 
άναπροσαρμογή τού ΰψ/ους τής εισφοράς.

. εισφορά αύτή έπιβάλλεται :
Γιά νά μειωθεί ό αριθμός τών διατηρούμενων σκύλων 

νά κρατήσουν σκυλιά μόνον έκεΐνοι πού πράγματι τά 
τούν ή τά έχουν ανάγκη τόσο, πού νά είναι πρόθυμοι νά 
-.βάλλουν τήν έπιβαλλόμενη εισφορά τών 100-400 δρχ. 
ύτό τό τρόπο θά μειωθεί ό άριθμός τών μισοαδέσποτων 
ων καί μέ τήν περισυλλογή τών αδέσποτων καί τών 
ταλελειμμένων σκύλων θά πάψει νά υπάρχει ή εικόνα τών 
-σμενων καί καταδιωκομένων άπ’ όλους σκύλων πού 

αγέλες περιφέρονται στούς δρόμους τών πόλεων καί 
χωριών. Είναι μιά εικόνα πού προσβάλλει πράγματι 
πολιτισμό μας καί

γιά νά συμβάλλουν ένεργά οί ιδιοκτήτες τών σκύλων 
δαπάνες έφαρμογής τών προγραμμάτων έκριζώσεως τών 
-νθεωπονόσων πού μεταδίδονται άπό τον σκύλο στον 
ωπο. στά όποια έκτος τών άλλων, καθιερώνονται γιά 
τη φορά οί δωρεάν κάθε χρόνο εξετάσεις, θεραπείες καί 
Χιασμοί άπό τις Κτηνιατρικές 'Υπηρεσίες, τών σκύλων 
τής χώρας.

έλος, διά τής παραγράφου 4 τού αυτού άρθρου παρέχεται 
σιοδότησις στους Υπουργούς Οικονομικών καί Γεωργίας 
-απροσαρμόζουν τό ύφος τής καταβαλλόμενης εισφοράς, 
έχει άνταποδοτικύ χαρακτήρα ανάλογα μέ τήν αύςο- 

->σιν τών έεόδων διά τήν έοαειιονή τών ιιέτρων τού άρ- 
• 1.

Μέ τήν χωρίς διακοπή έοαρμογή αυτών τών πεογεαμοιά- 
των. θά καταστεί δυνατό να τεθούν υπό τον απόλυτο έλεγ
χο τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών όλοι οί έκτρεφόμενοι στή 
χώρα μας σκύλοι.

5. Μέ τό άρθρο 5 καθιερώνεται ή έγγραφή Ειδικού Φο- 
ρέως εις το σκέλος εσόδων τού προϋπολογισμού τού Κ.Τ. 
Γ.Κ. καί Δασών καί ορίζονται οί πόροι του, οί όποιοι καί 
διατίθενται αποκλειστικά γιά τήν καταπολέμηση τών ζωο
ανθρωπονόσων πού μεταδίδονται στον άνθρωπο άπό τον 
σκύλο καί γιά τήν οικονομική ένίσχυση τών φιλοζωϊκών 
σωματείων καί οργανώσεων τής χώρας. Μέ τήν δημιουργία 
τού Ειδικού αυτού Φορέως χρηματοδοτησεως επιδιώκεται 
τά προγράμματα καταπολεμήσεως τών ζωοανθρωπονόσων 
νά είναι αύτοχρηματοδοτούμενα καί ευέλικτα. Είναι αΰτονό 
ητο ότι ένα αΰτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δεν κινδυ
νεύει νά διακοπεί. Καί προγράμματα αυτής τής φύσεως δέν 
πρέπει νά διακόπτονται προτού ολοκληρωθούν.

6. Μέ το άρθρον 6 προβλέπονται οί ποινικές κυρώσεις 
πού θά επιβάλλονται στού: παραβάτες τού παρόντος Νόμου 
καί τών Π. Δ/των και άποφάσεων πού θά έκδίδονται δυνάμει 
αυτού τού νόμου.

Σ’ αυτά αποβλέπει τό Σχέδιο Νόμου πού θέτουμε ύπόψη 
σας καί τού όποιου έχομε τήν τιμήν νά παρακαλέσωμε τήν 
επιψήφιση.

Έν Ά-ύήναις τή 11 Αύγουστου 1978
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Γ. Μ Π C) ΥΙΌΣ

Δημοσ. Τάξεως 
ΑΝ. ΜΠΑΛΚΟΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί καταπολεμήσεως τής έχινοκοκκιάσεως — ύοατιόώσεως. 

τής λύσσης καί τών λοιπών ζωοαν-ύρωπονόσων.

Άρόρον 1.
Γενικά καί -επικά μέτρα καταπολεμήσεως.

1. Πρές προληψιν καί έν γίνε: καταπολέμησην τής έχινο- 
κοκκιάσεως — ύόατισώσεως, τής λύσσης καί τών λοιπών με- 
τασισομένων εις τον αν-όρωπον ζωοανύρωπονόσων. αί Νομαρ
χιακά! Κτηνιατρικά! 'Υπηρεσία; ύποχρεοϋντα: νά ε ο αρμόζουν 
οωρεαν τά 7.χτωύ: γενικά καί είοικά μέτρα:

μ) τήν καταγραφήν και σήαανσιν όλων τών υπαρχόντων 
εις τήν Έλλάσα κ.υνών.

6) Τήν υποχρεωτικήν κατ έτος τούλάχιστον κτηνιατρικήν 
έπέτασιν κι: τήν ύποόολην εις νεραπειαν η έμίολιασμον τών 
κ.υνών τής Χώσας. κ.ατά τήν κ.ρίσιν τών άρμοοιων Κτηνια
τρικών 'Υπηρεσιών.

Εις τούς κάτω τών 5.000 κατοίκων οήμους καί κοινότη
τα; τούς κειμένους εκτός τής τέως όιο:κήσεως πρωτευού- 
σης καί πέσαν τών προαστίων Θεσσαλονίκης, τα μετρ2 τ.,ς 
πασούσης πεειπτώσεως έσαρμόζοντα: έπιτοπίω; ύπό καταλ
λήλων συνεργείων συγκροτουμένων καί άποστελλομένων υ.ερι- 
μνη τών άρμοοιων Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών.

γ) Τήν περισυλλογήν τών άνευ συνοοού περιφερόμενων εις 
κοινοχρήστους χώρους, ώς και τήν -ύανάτωσιν τών άΒεσποτων 
καί τών έπικινούνων σιο τήν οημοσιαν υγείαν κυνών.

ο) Τήν άπομόνωσιν, τον εμβολιασμόν ή τήν -ύανάτωσιν κ.ατά 
περίπτωσιν τών λοιμυπόπτων ή λοιιεοολήτων έκ ζωοαν- 
ύρωπονόσων κυνών. ώς καί τών λυσσυπόπτων και /.υσσοό/.η
τών ζώων έν γένει.


