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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΙοος ny Βουλή τω>' Ελλ>]>’(οι·

Ts Υπουργείο Γεωργίας, στα> πλαίσια του Ν'. 829/ 19(8 
,,-zpi αλεμήσεω; της εχ;νοκοοεκ: ασ ε ω ; - υοατιοώσεως,
7τ; λύσσης y.2! των λιτών ζωοανλρωπανόσων», έχε; καταρ- 
-\ζζ'. σχετικό πρόγραμμα το οποίο πολύ σύντομα πρόκειται να 
τετΑϊ! σε εφαρμογή ατό τ:ς κτηνιατρικές υπηρεσίες του 1 - 
πο.ργείου αυτου.

Η εφαρμογή τον ανωτέρω προγράμματος, το οποίο απο- 
σκοπεί στην εκρ'ίζωση ατό την χώρα μας της λύσσας, της 
-εχινοκοκκίαση της λεϊσμανίασης και των άλλων νήσων που 
αεταδίδοντα: ατό τα ζώα στον άνλρωτο και τα παραγωγικό 
ζώα, αποτελεί πλέον ελνική αν άγχη, εάν ληφλεί υπόψη ότι 
κάλ* χρόνο χειρουργούνται 1.400 περίπου άτομα για την αφαι
ρέτη κύστεων εχινοκόκκου. διενεργούντα: 4.000 - 8.000 αντι- 
λυτσικοί εμδολιασμοί, σημειώνονται 100 περίπου κρούσματα 
λεϊσμανίασης y.ai προκαλείτα: οικονομική ζτμιά στην 7.τη 
νο τροφική παραγωγή τον υπολογίζεται σε πολλές εκχταντα- 
δε ς "o.y. ατομμυρ ιών. “

Παρά το γεγονός ότι η εχινον.οκκίαση y.ai η λύσσα μτο· 
ροόν να μεταδολονν στον άνλρωτο y.ai τα παραγωγικά ζωα 
τόσο ατό το στόλο όσο y.ai ατό τα άγρια κυνιδή (λύκος, τσα
κάλι, αλεπού), οι ετιτρατούσες στην χώροι μας κοινωνικοοι
κονομικές, οικολογικές yaat οικιστικές συν-λήκες είναι τέτοιος 
τον ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία απ(ό τις ανωτέρω ζωοαν- 
λρωπονόσους να προέρχεται: κατά χόριο λόγο οίτό τους σκύ
λους.

Αν λοστόν προστατευλούν αποτελεσμιατικά οι σχόλο: απο 
το ενδεχόμενο να μολυνλούν ατό τις ανωτέρω τρομερές ζωο- 
ανλτ ωπονόσου ς, στον ίδιο δαλμό -Sa προστατευλούν ατό αυτές 
η 'δημόσια υγεία και τα ζωικό κεφάλαιο. ~·

Για την επίτευξη τον ανωτέρω σκοπού, πρωτχρχική προϋ- 
τάλεση αποτελεί, σύμφωνα χαι με την διελνή πείρα, η λήψη 
ό/.ων εκείνων των μέτρων, τα οτοία είναι στ^αγχαια για να 
τελούν κάτω ατό απόλυτο υγειονομικό έλεγχο των κτηνια
τρικών υπηρεσιών, όλοι ο: σκύλοι του υπάρχουν στην χώρα 
οποιαδήποτε κατηγορίας και χρησιμότητας κι’ αν είναι.

Ο ανωτέρω έλεγχος, στους σκύλους τον ελέγχονται ατό 
τους ιδιοκτήτες τους, τραγματοτοιε!ται με την εφαρμογή των 
μέτρων τον αναφέρονται στο άρλρο 1 τον νόμου του μνημο
νεύεται στην αρχή της έκλεσης αυτής.

Πρόόλτμ-α όμως σοίχρό υπάρχει για τον έλεγχο των σκύ
λων τον κατ’ όνομα μόνο έχουν ιοιοκτήτες καλώς και των 
αδέσποτων σκύλων, οι οποίοι περιφέρονται σε αγέλες στους 
ορεμους, τις τλατείες και άλλους χώρους των χωριών και 
πο/.εων τεινα-χενοι και σε ημιάγρια κατάσταση, αποτελούν 
μόνιμο κίνδυνο για την δημόσια υγεία και το ζωικό κεφάλαιο 
και συνλ-ετουν εικόνα του προσδάλλει λάνανσα τον τολιτισμό 
της χώρας.

■ Για την αντιμετώτιση του ανωτέρω προδλήματος, το υτό

λους αυτους με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μέσων ότως εί
ναι τα οιχτυα. οι άστοχες κλτ. Σε συνέχεια, ατίό'τους σκύλους 

5υλλαμ6α·ιΌνται και υστέρα ατό την υγειονα^ική τους ε
ξέταση, οι μεν υγιείς ταραείϊσ/ται σε φιλοζωϊκούς συλλό- 
γους για τη^ ανεύρεση κάτοιου ίϊιοκτήτη γι’ αυτσύς. οι ϊε 
ττίσχοτ^τες λΓυατώνονται.
_ Στην τμάςη ό|χως η σύλληψη με τα ανωτέρω μέσα των α- 
όεσττοτων σκύλων είναι ατά; α τη και ετικίνϊννη σε τεριττώ-

σεις του οι σκύλοι αυτοί είναι ιόιαίτερα άγριο: ή ταρουτια- 
ζουν έκϊηλα συυ.ττώματα ασλέ-υειας.

Ρ: 2 ττ(7 χ<»τ,.'Χ£Τ(χ)'γ:'.7τ( τον ττεριττώ^-εων χ./των -stvian: χτο- 
λυτά αταραίτητος ο εφοοιασεός των Κτηνιατρικών υτηριε- 
σιών με ειοικά ότλα κατάλληλα για την χ/αισλητοτοιηση η 
ευλανοσία των ζώων αυτών.

Τα ότλα αυτά, τα οτοία εκτοξεύουν σύριγγες με χημικά 
η άλλα σκευάσματα και στοιχεία κατάλληλα για την αναι- 
σλητ'.τοίηση ή ενλανασία των ζώων, κατατάσσονται στην κα
τηγορία των τνροβόύ,ων ότ/αον και είναι εξίσου ετικίνόυνα 
με αυτά. *■ ■ : ,

Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να τελεί κάτω ατώ αυ
στηρό ε/.εγ/ο η τρομήλεια, η κατοχή και η χρήση των ότλων 
αυτών, ώστε να ατοφευχλεί η ϊιαστορά τους εκτός τον Κτη
νιατρικών υτηρεσιών και η ϊι.ατραξη με αυτά αξιότοινων 
τρ-άξεων.

Την αντιμετώτιση του ανωτέρω λέματος έχε: σαν σκοτ.ο σο 
τροτεινόμενο νομοσχέοιο, το στοίο με κάλε άολρο του ορτζει:

Με το άρλρο 1. ορίζοντα: ο σκο-ός και οι τεοϋτολέσε:; 
της εισαγωγής των ότλων a/ a: σλ ητ οτο: ήσ ε ω ς και ευλανα- 
σίας των ζώων, ρυλμίζονται λέματα για τη^ ασφαλή ατο- 
λήκευση. μεταφορά και χρησιμοτοίηση αυτών και καλορίζε- 
τα; υτεύλυνη υπηρεσία του Υπουργείου για τον έλεγχο· της 
όιαλέσεώς τους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Με το άρλρο 2, ορίζεται ότι για την κατοχή και χρήση 
των ότλων αυτών απαιτείται ειίική άϊεια, καλορίζοντα: οι 
προΰπολ-έσεις και η οιαόικασία για την έκόοσή της και η 
έκταση τον δικαιώματος που η άδεια αυτή παρέχει στον κά
τοχό της.

Με το άρλρο 3, καλορίζεται ο τρόπος για την ασφαλή 
φύλαξη και χρησιμοποίηση των όπλων αυτών από τις κτη
νιατρικές υπηρεσίες που τα κατέχουν.

Με το άρλρο 4, παρέχεται δυνατότητα αναστολής της 
εισαγωγής και χρησιμοποίησης των όπλων αυτών με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης που 
λα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως.
■ Με το άρλρο 5, ορίζεται ότι για λέματα που δεν ρυλμί- 
ζονται με το νομοσχέδιο αυτό, λα εφαρμόζονται για τα όπλα 
αυτά οι διατάσεις που ισχύουν, κάλε φο;ά, για τα όπλα και 
εκρηκτικά (Ν. 495/1976). 1

Με το άρλρο 6, ορίζε-ται σαν χρόνος έναρξης της ισχύος 
τον νόμου, ο από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της 
Κυδερνήσεως. .
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I. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εισαγωγή, κατοχή και χρήση ειδικών όπλων αναισθητοποίη

σης ή ευλανασίας των ζώων.

Άρλ-ρο ί.
Εισαγωγή — Έλεγχος.

ί. Me κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δη
μοσίας Τάξης και ύστερα απτό πρόταση των αρμόδιων κτη
νιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, επιτρέπεται 
η εισαγωγή ειδικών όπλων, τα οποία εκτοξεύουν σύριγγες 
μΐε χημικά ή άλλα σκευάσματα ή στοιχεία κατάλληλα για 
την αναισλητοποίηση ή ευλ ανοσία των ζώων, καλώς και των 
απαραίτητων εξαρτηαάτων, ανταλλακτικών, υλικών και ε
φοδίων δολής, για τη λειτουργία τους, προκειμένου ,να εφο
διάζονται με αυτά αποκλειστικά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.


