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Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 

Αρ. Πρωτ. 6 
 

Θέµα: Επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης και εναρµόνισης θεσµικού πλαισίου 
προστασίας ιπποειδών 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Η Animal Action Hellas – Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα (πρώην Ελληνικό Ταµείο 
Μέριµνας των Ζώων – Greek Animal Welfare Fund) και ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας 
Ιπποειδών (ΕΣΠΙ), είναι δύο οργανώσεις µε µακρόχρονη εµπειρία και ιστορία στην 
προστασία ιπποειδών στη χώρα µας. 

Συγκεκριµένα στην Animal Action υλοποιούµε από το 1993, µε την εξειδικευµένη Οµάδα 
κτηνιάτρων-ιππιάτρων και πεταλωτών µας το πανελλαδικό Πρόγραµµα Φροντίδας 
Ιπποειδών, προσφέροντας δωρεάν και εθελοντικά κτηνιατρική, οδοντιατρική και πεταλωτική 
φροντίδα καθώς και συµβουλές και τεχνογνωσία προς τους ιδιοκτήτες ιπποειδών και 
σχετικούς επαγγελµατίες της χώρας µας. Αντίστοιχα ο ΕΣΠΙ είναι ο µοναδικός σύλλογος µε 
καταφύγιο Ιπποειδών στη χώρα µας. Περισυλλέγει από το 2007 όλα τα αδέσποτα, 
παρατηµένα και κακοποιηµένα ιπποειδή µε σκοπό την επανένταξή τους σε ένα υγιές για 
αυτά περιβάλλον. Στα 10 έτη λειτουργίας του έχουν περάσει από τις εγκαταστάσεις του 
περισσότερα από 110 ιπποειδή και έχει επανεντάξει µε υιοθεσίες πάνω από 80 ζώα. Οι 
σοβαρές κακοποιήσεις ιπποειδών ξεπερνούν τα τελευταία τρία χρόνια τις 30 ανά έτος και οι 
περισσότερες από αυτές αφορούν πρώην ιπποδροµιακούς ίππους καθώς και ιπποειδή που 
εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες στα νησιά µας αλλά και σε χωριά µε σκοπό το 
κέρδος.  
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Εδώ και πολλά έτη είµαστε αποδέκτες πληθώρας καταγγελιών και τραγικών περιστατικών 
που ολοένα και αυξάνονται. Τα διεθνή µέσα έχουν ήδη δηµιουργήσει ιδιαίτερα αρνητική 
εικόνα της χώρας µας, ειδικά των τουριστικών περιοχών όπως η Σαντορίνη, λόγω της 
κατάστασης αυτής. 

Στις προσπάθειες µας να υποστηρίξουµε όχι µόνο τα ίδια τα ιπποειδή αλλά και τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της χώρας στην αντιµετώπιση περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες 
και την νοµοθεσία για την ευζωία των ζώων βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε δύο πολύ 
ουσιαστικά προβλήµατα τα οποία δυσχεραίνουν τις προσπάθειες όλων µας: 

α) Την ελλιπή συµµόρφωση και εναρµόνιση της χώρας µας µε την σχετική Κοινοτική 
νοµοθεσία. Με την Οδηγία 90/426/ΕΟΚ [που έχει εναρµονιστεί µε το ΠΔ 528/1991 (ΦΕΚ Α΄ 
204)] είχαν καθοριστεί οι υγειονοµικοί όροι που διέπουν την διακίνηση, της εισαγωγές και το 
εµπόριο ζώντων ιπποειδών. Η Οδηγία αυτή έχει αντικατασταθεί µε την 2009/156/ΕΚ, [που 
έχει εναρµονιστεί µε το ΠΔ 44/2012 (ΦΕΚ Α΄ 93)].Όµως η αναγνώριση των ιπποειδών 
στηρίζεται ακόµη δυστυχώς στην παλαιά ΥΑ 327239/1991 (ΦΕΚ 672/Β/7.8.1991) και στο εν 
λόγω ΠΔ αναγνωρίζονται µόνο τα ιπποειδή αναπαραγωγής, σφαγής και τα αθλητικά. 

Ακόµη, ο Κανονισµός 2015/262 (ΕΚ) [που αντικατέστησε τον Κανονισµό 504/2008], 
καθορίζει µεν τους τρόπους αναγνώρισης των ιπποειδών, αλλά απουσιάζουν εντελώς τα 
ιπποειδή εργασίας, κατηγορία ιδιαίτερα κρίσιµη για την χώρα µας. Ο Κανονισµός δεν έχει 
εναρµονιστεί ακόµη στο εθνικό δίκαιο, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί 
κρίσιµα ζητήµατα, τα οποία δυσχεραίνουν ιδιαίτερα και το ρυθµιστικό έργο των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων, όπως: 

• Έγγραφα αναγνώρισης ιπποειδών-διαβατήρια 
• Εκδιδούσες αρχές 
• Βάση δεδοµένων 

β) Το θεσµικό κενό στην αναγνώριση-καταγραφή των διαφορετικών εθνικών φυλών αλλά 
και στην κατάταξη τους µε βάση τις χρήσεις τους, γεγονός που δυσχεραίνει την προστασία 
τους σηµαντικά (π.χ. άγριες – αυτόχθονες φυλές, ιπποειδή εργασίας κ.α.). Αυτό θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία εναρµόνισης µε τον Κανονισµό 2015/262. 

Δυστυχώς τα µόνα εργαλεία που έχουµε στην διάθεση µας σήµερα για την προστασία των 
ιπποειδών είναι ο Ν. 4039/2012 (για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό 
σκοπό) και ο τροποποιητικός Ν.4235/2014. Οι νόµοι αυτοί όµως δεν επαρκούν για την 
προστασία της µεγάλης και σύνθετης αυτής οµάδας ειδών, τα ιπποειδή. Τα ιπποειδή είναι 
σηµαντική οµάδα βιοποικιλότητας, η οποία δέχεται πληθώρα πιέσεων και απειλών. Γεγονός 
που καταδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας και µε το αρµόδιο για θέµατα προστασίας της 
βιοποικιλότητας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Με γνώµονα τα ανωτέρω, αλλά και το ότι τα ιπποειδή είναι αναπόσπαστο και ιδιαίτερα 
σηµαντικό τµήµα των τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών της χώρας µας, θα θέλαµε να 
παρακαλέσουµε τις Υπηρεσίες σας α) να µας ενηµερώσουν σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η διαδικασία εναρµόνισης του Κανονισµού 2015/262 και β) να προβούν σε 
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ενέργειες για την ολοκλήρωση και ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου για τα ιπποειδή, 
σε συνεργασία µε τις οργανώσεις µας που βρίσκονται φυσικά στη διάθεση των 
Υπηρεσιών σας για υποστήριξη σε θέµατα θεσµικού πλαισίου προστασίας των 
ιπποειδών.  

Προσβλέποντας στην ανταπόκριση σας, αλλά και σε µία εποικοδοµητική συνεργασία µε 
στόχο την αποτελεσµατική θωράκιση της ευζωίας των ιπποειδών της χώρας µας. Σας 
ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων και παραµένουµε στην διάθεση σας για όποια 
διευκρίνιση καθώς και για µία διά ζώσης συνάντηση. 

 

Με τιµή, 

 
 

 
 

Δάφνη Μαυρογεώργου Θανάσης Χελιώτης 
Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος Γεωπόνος Τ.Ε. 
Διευθύντρια  
Animal Action Hellas 

Αντιπρόεδρος ΕΣΠΙ 

 

 


