Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας για τους σκύλους
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τοπικές Αρχές,
είναι η οχληρία που δημιουργούν οι σκύλοι. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας
έχουμε αντικρίσει αρκετές φορές περιττώματα σκύλων σε δημόσιους χώρους ή
γινόμαστε μάρτυρες συνεχούς γαβγίσματος, που καταντούν έντονα
ενοχλητικά.
Σίγουρα για τα πιο πάνω δεν θα καταλογίσουμε ευθύνη στα ζώα, αλλά στους
ιδιοκτήτες τους οι οποίοι δεν παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που
χρειάζονται για να αποφεύγονται τα πιο πάνω προβλήματα.
Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο από τον μεγάλο αριθμό σκύλων που
υπάρχουν τόσο για το κυνήγι αλλά και σαν κατοικίδια ζώα. Είναι γι’ αυτό το
λόγο, που επιβάλλεται η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία
δυστυχώς έχει αρκετά κενά και ελλείψεις και δεν δίνει τη δυνατότητα στις
τοπικές αρχές να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Η
Επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής, επεξεργάζεται τις αλλαγές που
χρειάζεται να γίνουν στην υφιστάμενη νομοθεσία και ως εκπρόσωπος της
Ένωσης Δήμων κατάθεσα τις απόψεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάση των
εμπειριών που βιώνουμε καθημερινά.
Ο ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ του 2014 ο οποίος
αναμένεται σύντομα να κατατεθεί προς έγκριση στη Βουλή, πρέπει να δίνει τη
δυνατότητα στις τοπικές αρχές, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα
προβλήματα που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες των σκύλων που δεν
σέβονται τους συνανθρώπους τους αλλά και το περιβάλλον.
Μεταξύ άλλων είναι σημαντικό να περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για τα πιο
κάτω:
1. Να ορισθεί ο ανώτατος αριθμός σκύλων ανά διαμέρισμα σε 1 σκύλο και
2 σκύλους ανά οικία.
2. Να απαγορεύεται η μόνιμη διαβίωση των σκύλων σε μπαλκόνια και
ταράτσες.
3. Να είναι υπόχρεο το κάθε πρόσωπο που συνοδεύει σκύλο, να έχει μαζί
του τα κατάλληλα υλικά για την περισυλλογή των περιττωμάτων του
σκύλου του.
4. Οι Τοπικές Αρχές να έχουν την δυνατότητα να ορίζουν άτομα τα οποία
θα μπορούν με βάση το νόμο, προβαίνουν σε έλεγχο και να εκδίδουν
εξώδικα σε όσους παρανομούν.

-25. Να απαγορεύεται η διατήρηση του σκύλου δεμένου μόνιμα με λουρί και
σε μικρά κλουβιά.
6. Τα τέλη άδειας κατοχής σκύλου να είναι σημαντικά μειωμένα για τους
στειρωμένους σκύλους σε σχέση με τους μη στειρωμένους.
7. Οι κτηνίατροι να έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την οικία
τοπική αρχή όπου στεγάζεται το γραφείο τους, για τους κατόχους
σκύλων που τους επισκέφθηκαν και δεν έχουν τις ανάλογες άδειες.
8. Να αυξηθεί σημαντικά το εξώδικο ποσό για τους παραβάτες της
νομοθεσίας.
Πιστεύω ότι με την υιοθέτηση των πιο πάνω σε συνδυασμό με αρκετές άλλες
τροποποιήσεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προσχέδιο του υπό συζήτηση
νόμου, θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση του σοβαρού προβλήματος
οχληρίας χωρίς να παραβλέπουμε με κανένα τρόπο την ευημερία του ιδίου του
σκύλου. Είναι στα χέρια των βουλευτών μας να μας δώσουν τα όπλα, για να
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αποτελεσματικά ούτως ώστε
ταυτόχρονα να βελτιώσουμε και την ποιότητα της ζωής των δημοτών μας.
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