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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 100 ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

Οι απαντήσεις του επικεφαλής της ανεξάρτητης περιφερειακής κίνησης «ΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον – άνθρωπος» κ. Αντώνη Ανηψητάκη

1. Στην Κρήτη, ελάχιστη είναι η ενημέρωση των πολιτών μέσω καμπάνιας στα τοπικά ΜΜΕ
που να προωθεί την προστασία των ζώων, να ενημερώνει και να προάγει τη φιλοζωία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα προωθήσετε και με ποιο συγκεκριμένο τρόπο τέτοιου είδους ενημερωτικές
καμπάνιες και σε ποιες ειδικότερα κοινωνικές ομάδες (σχολεία, αγρότες, κτηνοτρόφους
εκπαιδευτικούς κ.λπ.);

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ: Όποιος δεν αγαπά τα ζώα δεν αγαπά ούτε τους ανθρώπους.
Για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, που παραμένει μεγάλο στην Κρήτη, ψηφίστηκε ο
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Νόμος 3170 το 2003 ο οποίος έπρεπε απαρέγκλιτα να εφαρμόζεται κατά γράμμα. Αρκετοί
δήμοι, πρέπει να ενσκύψουν στην αξιοποίηση του προγράμματος που υπάρχει για τα
αδέσποτα ζώα και να δώσουν λύσεις άμεσα.
Υπάρχει κενό παιδείας και πληροφόρησης, το οποίο σαν «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ» σχεδιάζουμε να
καλύψουμε με προγράμματα που ήδη έχουν διαμορφωθεί από ομάδα εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών. Σε συνεργασία με τους δήμους και τους ζωοφιλικούς φορείς αλλά και τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα επιδιώξουμε να ενταχθεί η ενημέρωση όπου χρειάζεται:
ειδικά σε μικρές ηλικίες, σε μεγαλύτερες, εντατικά σε σχολεία, πανεπιστήμια, σε αγροτικές
περιοχές, στους κτηνοτρόφους, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Για τα τσίρκο, παραγωγικά ζώα, κυνήγι, στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας,
θα φροντίσουμε να εφαρμοστούν απόλυτα οι σχετικοί νόμοι, πιέζοντας προς κάθε
κατεύθυνση γι’ αυτό. (Τα τσίρκο ήδη δεν αδειοδοτούνται από τον Δήμο Ηρακλείου).

2. Η ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ) των κηδεμονευόμενων (ιδιόκτητων) ζώων συντροφιάς είναι
υποχρεωτική από το νόμο 3170/2003. Ελάχιστοι όμως κηδεμόνες φροντίζουν για τη
σήμανση των ζώων τους με αποτέλεσμα τις αθρόες εγκαταλείψεις και τη διαιώνιση του
προβλήματος των αδέσποτων, σκύλων και γατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεσμεύεστε να προχωρήσετε σε υποχρεωτικό έλεγχο μέσω της Δημοτικής
Αστυνομίας ή άλλων υπηρεσιών του Δήμου σας καθώς και σε συνεργασία με τις
αστυνομικές αρχές, ώστε να ελέγξετε τους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών και να επιβάλετε
τα πρόστιμα, που προβλέπει η σχετική Νομοθεσία; Με ποιόν χρονικό ορίζοντα;

Α.Α.: Τα θέματα αυτά απαιτούν μεθόδευση και σωστή διαχείριση. Στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μας, δεσμευόμαστε να λειτουργήσουν και να ελεγχθούν γι αυτό οι Δήμοι. Η
σήμανση συμβάλλει άμεσα στην σταδιακή μείωση των αδέσποτων και τον έλεγχο των
δεσποζόμενων.
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3. Τα Δημοτικά Κυνοκομεία χωλαίνουν στον τομέα των υιοθεσιών! Δουλειά στον τομέα της
περίθαλψης, στείρωσης κ.λπ. μηδενίζεται εξαιτίας της μη οργάνωσης τομέα υιοθεσιών. Επ’
αυτού, προτείνεται από την Πανελλαδική Συντονιστική το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Προτίθεστε να το υιοθετήσετε σαν πρόγραμμα προκειμένου να καλυφθεί ο
τομέας υιοθεσιών που έως σήμερα είναι ανεπαρκής;

Α.Α.: Ο τομέας αυτός αφορά αρμοδιότητα -αποκλειστικά- των Δήμων. Θα βοηθήσουμε προς
την κατεύθυνση αυτή τεχνοκρατικά. Για το θέμα της μη ύπαρξης καταφυγίων στους λοιπούς
δήμους της Κρήτης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ασφαλώς και θα πρέπει ιδρυθεί άμεσα
κεντρική κλινική που θα καλύπτει τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων.

Το πρόγραμμά μας προβλέπει ούτως η άλλως προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των συμπολιτών μας σε επίπεδο πολιτισμού και περιβάλλοντος. Όσο για την άντληση
πόρων, υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΠΕΠ) και από το
ΕΣΠΑ.

4. Τα βαρέλια της ντροπής και τα μόνιμα αλυσοδεμένα ζώα έχουν κάνει τον γύρο του
κόσμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεσμεύεστε ότι θα τα καταργήσετε βάσει των νόμων 3170/2003 περί
ευζωίας,1187/81 περί κακοποίησης και της αγρονομικής διάταξης 40/2008:

Α.Α.: Όλα είναι θέμα ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΕΥΝΟΜΙΑΣ. Με την άμεση ενημέρωση και εύρεση
προγραμμάτων που θα ανακουφίσουν την ομάδα αυτή των συμπολιτών μας μπορούν
τουλάχιστον να αντικατασταθούν τα εν λόγω καταλύματα των ζώων με αντίστοιχα νόμιμα,
όπως περιγράφονται στον νόμο 3170/03 και 1197/81
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5. Η εγκατάλειψη και κακοποίηση των ζώων στη χώρα μας έχουν πάρει τραγικές
διαστάσεις. Οι φιλοζωικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα καθημερινά
καθώς καλούνται να διαχειριστούν τις δηλητηριάσεις ,δολοφονίες, τραυματισμούς και
εγκαταλείψεις σε όλη την επικράτεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως προτίθεστε να στηρίξετε έμπρακτα (υλικά και ηθικά) τα φιλοζωικά
σωματεία της περιοχής σας και να έχετε άμεση και ουσιαστική συνεργασία μαζί τους. για
το αποτέλεσμα που έχει άμεση σχέση με την εικόνα του τόπου και της οικονομίας
(τουρισμός κλπ);

Α.Α.: Η εγκατάλειψη και η κακοποίηση ζώων γίνεται ανεξέλεγκτη τελευταία στην Ελλάδα. Η
ζωοφιλία δημιουργεί πρότυπα που αντιμάχονται στην «κουλτούρα βίας», οπότε πρέπει
μέσω παιδείας να αξιοποιηθεί αυτή η οπτική. Έτσι δημιουργούνται κοινωνίες ισορροπημένες
με ενεργούς πολίτες. Καταπολεμώντας τα φαινόμενα κακοποίησης ζώων, στην
πραγματικότητα χτυπάμε την κακή πλευρά μας (παραβατικότητα, επιθετικότητα κ.ά.), στην
ρίζα της.

Από την άλλη, η «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ», ως κίνηση πολιτών που δημιουργήθηκε από τα ίδια τα
κινήματα των ενεργών πολιτών του τόπου μας, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σταθερή και
θεσμοθετημένη συνεργασία με τις ζωοφιλικές οργανώσεις ως προς την ενημέρωση και την
από κοινού επεξεργασία λύσεων για τα προβλήματα.

6. Η πώληση ζώων συντροφιάς και εξωτικών ζώων από καταστήματα (pet shops) και τις
λαϊκές αγορές που χαρακτηρίζονται από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, συμβάλουν
τα μέγιστα στον υπερπληθυσμό των αδέσποτων, στην παράνομη διακίνηση εξωτικών ειδών
και προωθεί την ιδέα του ζώου ως αντικείμενο.

Επίσης σε όλο τον νομό βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση η παράνομη πώληση ζώων κάθε
είδους.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι τρόπους θα ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες σας για έλεγχο των
καταστημάτων πώλησης και την απαγόρευση πώλησης ζώων στις λαϊκές αγορές. Τι μέτρα
θα πάρετε για την πάταξη του παράνομου εμπορίου ζώων;

Α.Α.: Με την ενεργοποίηση αρμόδιων φορέων ελέγχου (ΕΛΑΣ, Δήμοι, κ.λπ.). Είμαστε
κάθετα αντίθετοι με κάθε είδους εμπορική εκμετάλλευση των ζώων, στις παράνομες
εκτροφές, το παράνομο εμπόριο, σε λαϊκές και αλλού, προστατευόμενων ειδών ή άλλων
ανυπεράσπιστων ζώων, φυσικά και στα pet shops που πωλούν ζώα ως είδη κατανάλωσης.

7. Η εκμετάλλευση και άγρια κακοποίηση των ζώων που χρησιμοποιούνται στα τσίρκο προς
διασκέδαση των ανθρώπων θεωρείται απομεινάρι του παρελθόντος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεσμεύεστε να προχωρήσετε στην απαγόρευση παραστάσεων τσίρκο με ζώα
στο Δήμο σας, ότι δεν θα δίνετε άδεια λειτουργίας και ότι θα σφραγίζετε αυτό όταν παρά
την έλλειψη άδειας προχωρά σε παραστάσεις, όπως σε πολλές άλλες μεγάλες ελληνικές
πόλεις αλλά και ολόκληρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Α.Α.: Είμαστε αντίθετοι στα τσίρκο με ζώα. Για να σταματήσει οριστικά το απαράδεκτο
φαινόμενο της ταλαιπωρίας των ζώων προς τέρψη των ανθρώπων, θα φροντίσουμε μέσω
των αρμοδίων φορέων, για τον απόλυτο έλεγχο των αδειοδοτήσεων (κτηνιατρικών,
πυρασφάλειας, και την εφαρμογή άρθρου 81 του Ν.3463/06, Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων, Εγκύκλιος 51/2006).

8. Λειτουργούν Δημοτικά Σφαγεία στην περιοχή σας; Αν ναι,
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά είναι η γνώμη σας για τις συνθήκες λειτουργίας τους και σε τι πρόσθετα
μέτρα πρόκειται να προβείτε, αν αυτές δεν είναι οι επιβαλλόμενες από τον νόμο; Γίνεται η
σφαγή των ζώων στα δημόσια σφαγεία αλλά και στα ιδιωτικά με αναισθητικό και πως το
ελέγχετε αυτό;

Α.Α.: Οι συνθήκες λειτουργίας στα περισσότερα σφαγεία του νησιού, δημοτικά ή ιδιωτικά,
δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές από κάθε άποψη, άλλωστε, τα περισσότερα στερούνται
της σχετικής άδειας. Είμαστε αποφασισμένοι να ενεργήσουμε ώστε τόσο στο στάδιο της
εκτροφής όσο και στο σφαγείο να τηρούνται απόλυτα οι νόμιμες διαδικασίες και να
εφαρμόζονται οι κανόνες υγιεινής ώστε να μην βασανίζονται τα ζώα που προορίζονται για
τροφή.

Η κτηνοτροφία στην Κρήτη έχει παράδοση χιλιετιών και είναι βασικό κομμάτι της
βιοποικιλότητας και της διαμόρφωσης του τοπίου της. Προσανατολισμός της κίνησης «ΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ» ο περιορισμός της ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας και η στροφή στην ελεγχόμενη
βιολογική, εκτατική κτηνοτροφία, με παράλληλη αντιμετώπιση της υπερβόσκησης, η οποία
εξασφαλίζει στα ζώα πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με σκοπό τα προϊόντα υψηλής
ποιότητας με προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως, για το ζωντάνεμα της ενδοχώρας
του νησιού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των θέσεών μας για τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση στην
υγιεινή διατροφή, είμαστε αντίθετοι στην υπερκατανάλωση κρέατος και άλλων προϊόντων
της κτηνοτροφίας που συμβάλλουν στην αύξηση καρδιοαγγειακών και άλλων παθήσεων.

9. Προτείνουμε οι Δήμοι να εισπράττουν ένα ευρώ το χρόνο, μέσω των λογαριασμών του
νερού κάθε νοικοκυριού προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κονδύλι για τις ανάγκες
περίθαλψης, στείρωσης, ενημέρωσης κ.λπ. για τα ζώα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Προτίθεσθε να αξιοποιήσετε την πρόταση αυτή;
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Α.Α.: Τη θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι υποστήριξης του
προγράμματος.

10. Βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2/12/2009, της
οδηγίας της Ε.Ε. 2005/36/ ΕΚ και του ΦΕΚ 31 Α/31Α/27.02.1992 είναι δυνατή πλέον και στην
χώρα μας, όπως και σε όλη την Ευρώπη, η αναγνώριση των διπλωμάτων των Ευρωπαίων
Κτηνιάτρων. Οι Ευρωπαίοι Εθελοντές Κτηνίατροι χωρίς Σύνορα προτίθενται να παράσχουν
δωρεάν τις υπηρεσίες τους στο τομέα των στειρώσεων των αδέσποτων ζώων,
περιθάλποντας ζώα στα δημόσια κτηνιατρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Προτίθεσθε να αξιοποιήσετε την μεγάλη αυτή και σωτήρια ευκαιρία, αφού το
κόστος για την στείρωσή τους είναι ανέφικτο με χρήματα του κράτους προς το παρόν και οι
φιλοζωικοί σύλλογοι έχουν « στεγνώσει» οικονομικά;

Α.Α.: Κάθε εθελοντική προσφορά σε ανθρώπους και ζώα είναι θετική για μια κοινωνία.
Μέσω των δήμων, θα πρέπει να εξετασθεί θετικά η αξιοποίηση της διεθνούς εθελοντικής
προσφοράς. Αρκεί αυτή να μην προκαλεί ανισορροπίες. Να τηρείται στο επίπεδο που είναι
αναγκαίο.

Αντώνης Ανηψητάκης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης
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