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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ.
Τσιρώνης προτίθεται να προχωρήσει σε αναμόρφωση των νόμων 4039/12 και 4235/14 για
την προστασία των ζώων.
Από το 2012 μέχρι και σήμερα, παρατηρείται συστηματική επιχείρηση αποδόμησης των
θετικών διατάξεων των συγκεκριμένων νόμων, από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ
και άλλα οικονομικά και συντεχνιακά συμφέροντα, που φαίνεται ότι βρήκαν τώρα
σύμμαχο στο πρόσωπο του κ. Τσιρώνη.
Ως δευτεροβάθμιοι φιλοζωικοί φορείς (ομοσπονδίες), είχαμε υπογραμμίσει από την αρχή
ότι ο νόμος είναι και φτωχός και ανεπαρκής, δεν δίνει λύση στο θέμα των πολυάριθμων
αδέσποτων ζώων, αντιθέτως δυσκολεύει τη διαχείριση τους. Πρόκειται για συνονθύλευμα
αντιφατικών διατάξεων, αποτέλεσμα πιέσεων διαφόρων φορέων, που ελάχιστη σχέση έχει
με σύγχρονο πλαίσιο προστασίας των ζώων.
Όμως αυτή τη στιγμή, αυτό το φτωχό και ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί τη
ΜΟΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ. Επιτεύχθηκε με πολύ μεγάλο αγώνα των
φιλοζωικών οργανώσεων, με απέναντι τους τις ίδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τα ίδια
οικονομικά συμφέροντα, που σήμερα προωθούν την τροποποίησή του.
Οι παρεμβάσεις του ΥΠΑΑΤ δείχνουν να κινούνται πάντα στη κατεύθυνση της
εξυπηρέτησης επαγγελματικών κλάδων: των κτηνιάτρων, των εκτροφέων, των εμπόρων και
όσων εμπλέκονται επαγγελματικά και οικονομικά με τη διαχείριση των αδέσποτων. Οι
φιλοζωικοί φορείς υπηρετούν μόνο την προστασία των ζώων.
Στην υποτιθέμενη “συνάντηση των φορέων” στο Υπουργείο στις 20.07.2017, ζητήθηκε από
τις τρεις φιλοζωικές ομοσπονδίες να εκπροσωπηθούν στις διαδικασίες αναμόρφωσης του
νόμου με έναν μόνο εκπρόσωπο, ενώ διαφάνηκε ταυτόχρονα ότι σκοπός της αναμόρφωσης
δεν ήταν η αναβάθμιση της προστασίας των ζώων αλλά η ικανοποίηση συντεχνιακών
συμφερόντων και η επιβράβευση πεπραγμένων και πρακτικών που δεν έχουν καμία σχέση
με την ευζωία και προστασία των ζώων.
Τέτοια σύνθεση και συσχετισμός δυνάμεων - μία φιλοζωική φωνή μόνη απέναντι στις
υπηρεσίες του υπουργείου και όλες τις συντεχνίες - καθιστά τον υποτιθέμενο διάλογο
παρωδία και το αποτέλεσμα προδιαγραμμένο.
Οι τρεις δευτεροβάθμιοι φιλοζωικοί φορείς αντιπροτείναμε την εκπροσώπησή μας μέσω
δύο εξ αυτών, πρόταση που δεν έγινε δεκτή. Αυτό μας υποχρέωσε να αρνηθούμε τη
συμμετοχή μας - και τη νομιμοποίηση μέσω αυτής - οποιασδήποτε επιτροπής ή
διαδικασίας αναμόρφωσης του νόμου. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες και αυτοαναιρούμενες
προτάσεις του Υπουργού να συμμετάσχουμε σε άλλες επιτροπές κάθε φορά διαφορετικές,
με σύνθεση και όρους διαρκώς μεταβαλλόμενους.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Επί χρόνια, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ παραπληροφορούν εσκεμμένα και
συνειδητά τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, παρασύροντάς τες σε λανθασμένες και
αναπότελεσματικες πρακτικές και μοντέλα διαχείρισης, μακρυά από τα ευρωπαϊκά
πρότυπα.

Λυπούμαστε που ο Αναπληρωτής Υπουργός, στη βιασύνη του να παρουσιάσει έργο, δεν
εξέτασε το θέμα της προστασίας των ζώων - ένα θέμα που απασχολεί μεγάλο μέρος της
κοινωνίας - με τη σοβαρότητα που περιμένουμε από την Πρώτη Αριστερή Κυβέρνηση.
Αντ αυτού, επέδειξε αμέτρητη προχειρότητα και συντάχτηκε με τις απόψεις των πιο
οπισθοδρομικών υπηρεσιακών παραγόντων ενός βαθιά προβληματικού υπουργείου, η
πολιτική του οποίου κρατά την κοινωνία όμηρη των τριτοκοσμικών επιλογών τους.
Η βεβιασμένη αναμόρφωση ενος νόμου που είναι προβληματικός από την βάση του και
την γένεσή του, χωρίς να έχει προηγηθεί καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων, είναι
όχι μόνο άσκοπη αλλά και επιζήμια και θα δημιουργήσει απόλυτη σύγχυση, με μόνο
σίγουρο αποτέλεσμα την κατακρεούργηση της ίδιας της προστασίας των ζώων, με πλήρη
πολιτική ευθύνη του υπουργού και της κυβέρνησης.
Ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας ώστε η διαδικασία τροποποίησης να σταματήσει.
Από πλευρά μας, δεσμευόμαστε να σας παρουσιάσουμε εντός των επόμενων μηνών,
νομοθετική πρόταση που θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και πλήρως
εξορθολογισμένο νομικό πλαίσιο προστασίας των ζώων εναρμονισμένο με τα βέλτιστα
ευρωπαικά, για να τεθεί στην κρίση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υπό την υποπτεία
των αρμόδιων υπουργείων, και το οποίο:
• Θα ρυθμίζει δίκαια και αποτελεσματικά όλες τις δραστηριοτήτες που περιέχουν
ζώα
• θα είναι εφαρμόσιμο και θα λύνει προβλήματα αντί να δημιουργεί
• θα βασίζεται και θα περιλαμβάνει τις θέσεις της σύγχρονης επιστήμης και της
ηθικής, αντικατοπτρίζοντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τα ζώα
• Θα θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για μια συνολική στρατηγική για τα ζώα
συντροφιάς
• θα περιλαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση των αδέσποτων που θα απευθύνονται
στη ρίζα του προβλήματoς και θα μειώνουν χρόνο με το χρόνο και τον πληθυσμό
των αδέσποτων και το κόστος της διαχείρισης - ικανοποιώντας έτσι το σύνολο των
πολιτών
• Δεν θα επιβαρύνει περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό.
Παραδείγματα παρόμοιων επιτυχημένων νομοθεσιών υπάρχουν, το μόνο που έχουμε να
κάνουμε είναι να τα επιλέξουμε.
Παραμένουμε στη διάθεση σας και των συνεργατών σας.
Με εκτίμηση
Οι τρεις δευτεροβάθμιοι φιλοζωικοί φορείς:
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