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Κύριο Ευάγγελο Αποστόλου 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
Αχαρνών 2 
10176 Αθήνα 
E-mail: minister-mailbox@hq.minagric.gr 
	  
 
Κύριο Γιώργο Σταθάκη 
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Αµαλιάδος 17 
115 23 Αθήνα 
E-mail: minister@prv.ypeka.gr 

 

 
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018 

Αρ. Πρωτ. 1 
 

Θέµα: Κατάθεση 12.152 υπογραφών για την βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για την 
προστασία και ευζωία των ιπποειδών της χώρας µας 
 
 
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, 

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουµε πως περισσότεροι από 
δώδεκα χιλιάδες πολίτες της χώρας µας υπογράψανε κοινό ψήφισµα 
(https://tinyurl.com/y8z8pmvn) που δηµιούργησαν οι οργανώσεις µας τον Σεπτέµβριο 2017, 
µε στόχο την αποτελεσµατική θωράκιση επιτέλους των ειδών αυτών (βλ. συνηµµένο 1). 

Η κινητοποίηση αυτή είναι πρωτοφανής για το εν λόγω θέµα στην Ελλάδα, παρόλο που 
στην χώρα µας τα ιπποειδή (άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια) είναι όχι µόνο αναπόσπαστο και 
σηµαντικό µέρος των τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών αλλά είναι και σηµαντικά είδη 
βιοποικιλότητας.  

Οι οργανώσεις µας, που φέρουν σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία όσον αφορά στην 
προστασία και την φροντίδα των ειδών αυτών, έχουν γνωστοποιήσει στο ΥΠΑΑΤ εδώ και 
καιρό τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα είδη αυτά αλλά και προτάσεις βελτίωσης του 
πλαισίου προστασίας τους (βλ. συνηµµένο 2). 

Ελπίζουµε η φωνή όλων αυτών των πολιτών να αποτελέσει έναυσµα ώστε τα Υπουργεία 
σας να αναγνωρίσουν άµεσα και επίσηµα πλέον τις ελλείψεις του νοµοθετικού πλαισίου και 
να υιοθετήσετε τις προτάσεις των δύο οργανώσεων σχετικά µε την βελτίωση, ενίσχυση και 
ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου για τα ζώα αυτά.  
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Συνοπτικά ζητούµε:  

1. Την εκπόνηση Σχεδίου Νόµου που θα αφορά αποκλειστικά την προστασία των ζώων 
της οικογένειας των ιπποειδών και την εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Δίκαιο. 

2. Την Θέσπιση Κώδικα Ορθής Πρακτικής Ιπποειδών.  

3. Την Δηµιουργία Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Φορέα για τα ιπποειδή. 

Θα θέλαµε να παρακαλέσουµε για µία συνάντηση εργασίας ώστε να αποσαφηνιστεί 
καταρχήν η διαδικασία αλλά και οι φορείς που δύναται να συµβάλλουν µε την τεχνογνωσία 
τους σε µία τέτοια προσπάθεια. Οι οργανώσεις µας, όπως έχουµε άλλωστε στο παρελθόν 
επικοινωνήσει, βρίσκονται στην διάθεση των υπηρεσιών σας για υποστήριξη στο έργο 
αυτό. 

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. 

 

Με τιµή, 

 

 
	  
 

 

Δάφνη Μαυρογεώργου Ρόζα Ρούσσου 
Διευθύντρια  
Animal Action Hellas 

Πρόεδρος Ippothesis 

  
 

Συνηµµένα 

1. Ψήφισµα «Μέριµνα για την ευζωία και προστασία των ιπποειδών στην Ελλάδα» 

2. Επιστολές µε αρ.πρωτ. 28/23.11.2016 και αρ.πρωτ. 6/24.04.2017 


