
Π/φος	 Δ/φος	 Ημερομηνία	 Όνομα	αρχείου	
ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ	 	 13.09.2021	 ATEE0913.KV2	

	
	

Maverics:Users:KONTRA:Desktop:ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:ΣΚΥΛΙΑ:Οι τοποθετήσεις των 
προέδρων της ΠΕΚΔΥ και ΠΟΓΕΔΥ στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της 
βουλη.docx 

Οι	τοποθετήσεις	των	προέδρων	της	ΠΕΚΔΥ	και	ΠΟΓΕΔΥ	στη	κοινή	
συνεδρίαση	των	Επιτροπών	της	βουλής	ενάντια	στο		νομοσχέδιο-
έκτρωμα	για	τα	ζώα	συντροφιάς	

ΜΑΞΙΜΟΣ	 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	 (Πρόεδρος	 της	 Επιτροπής):	 Το	 λόγο	 έχει	 η	 κυρία		
Ζαφειροπούλου.



Π/φος Δ/φος Ηµεροµηνία Όνοµα αρχείου 
ΓΚΙΟΚΑΣ  13.9.2021 AMEE0913.GΗ2 

 
 

Maverics:Users:KONTRA:Desktop:ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:ΣΚΥΛΙΑ:Οι τοποθετήσεις των 
προέδρων της ΠΕΚΔΥ και ΠΟΓΕΔΥ στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της 
βουλη.docx 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ	 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ	 (Πρόεδρος	 της	 Πανελλήνιας	 Ένωσης	 Κτηνιάτρων	
Δημοσίων	Υπαλλήλων	–	ΠΕΚΔΥ):	Κύριε	Πρόεδρε,	κύριοι	και	κυρίες	βουλευτές,	εκπρόσωποι	
των	 φορέων	 με	 την	 παρουσία	 μου	 σήμερα	 εκπροσωπώ	 τα	 μέλη	 της	 Ένωσής	 μας,	 που	
αγωνίζονται	 με	 πενιχρά	 μέσα	 για	 την	 προώθηση	 της	 επιστήμης,	 για	 την	 προστασία	 της	
υγείας	και	της	ευζωίας	των	ζώων	και	την	προστασία	της	δημόσιας	υγείας,	θυσιάζοντας	την	
υγεία	 της	 πολλές	 φορές	 για	 πάρα	 πολύ	 χαμηλές	 αμοιβές,	 από	 τις	 χαμηλότερες	 στην	
Ευρώπη,	και	μάλιστα	χωρίς	να	παίρνει	ανθυγιεινό	επίδομα.		

Είναι	 κατανοητό	 ελπίζω	 από	 όλους	 ότι	 οι	 καταλληλότεροι	 επιστήμονες	 για	 την	
εκτίμηση	 της	 κατάστασης	 ενός	 ζώου,	 σε	 σχέση	 με	 την	 ευζωία	 του	 είναι	 οι	 κτηνίατροι.	
Συνεπώς,	 οι	 κτηνιατρικές	 υπηρεσίες	 είναι	 αυτές,	 που	 παγκοσμίως	 εισηγούνται	 ένα	
νομοσχέδιο	για	την	προστασία	των	ζώων	συντροφιάς,	όπως	συνέβη	και	στην	χώρα	μας	με	
τους	 προηγούμενους	 νόμους,	 το	 ν.3170/2003	 και	 το	 ν.4039/2012	 και	 επίσης	 με	 το	
ν.4235/2014,	την	τροποποίηση	του	ν.4039.	

Για	πρώτη	φορά	σ’	αυτό	το	νομοσχέδιο	τον	πρώτο	λόγο	δεν	είχαν	οι	επιστήμονες	
και	οι	υπηρεσίες	τους,	αλλά	οι	ΜΚΟ	και	οι	εκτροφείς.	Ωστόσο,	οι	κτηνιατρικές	υπηρεσίες	
του	ΥΠΑΑΤ	συνέταξαν	σχέδιο	νόμου,	 το	οποίο	δεν	υιοθετήθηκε	και	 το	καταθέτω	για	τα	
πρακτικά	της	Βουλής.	

Οι	 εργασίες	 των	 κτηνιατρικών	 υπηρεσιών,	 κεντρικών	 και	 περιφερειακών	 και	 η	
υποχώρηση	 στο	 επίπεδο	 της	 προστασίας	 των	 ζώων	 συντροφιάς	 διατρέχει	 όλο	 το	
νομοσχέδιο.	Λόγω	της	έλλειψης	χρόνου,	θα	σταθούμε	στην	υποβάθμιση	των	κτηνιατρικών	
υπηρεσιών	 και	 στις	 χαρακτηριστικότερες	 διατάξεις,	 που	 συνιστούν	 υποχώρηση	 στην	
προστασία	των	 ζώων	συντροφιάς.	Καταθέτουμε,	άλλωστε	και	αναλυτικό	υπόμνημα,	όπου	
επισημαίνουμε	λεπτομερώς	λάθη,	αντιφάσεις	και	σημεία	που	συνιστούν	καταστρατήγηση	
του	 ισχύοντος	 θεσμικού	 πλαισίου	 και	 υποχώρηση	 σε	 σχέση	 με	 το	 ν.4039	 	 και	 τις	
ευρωπαϊκές	συμβάσεις.		

Ως	προς	την	υποβάθμιση	του	ρόλου	των	κτηνιατρικών	υπηρεσιών,	στην	υγεία	και	
την	προστασία	των	ζώων	συντροφιάς	θέλουμε	να	επισημάνουμε	τα	εξής.	

Πρώτον,	 το	Υπουργείο	Εσωτερικών	θα	καταρτίζει	 και	θα	εφαρμόζει	προγράμματα	
ελέγχου	 των	 αδέσποτων	 ζώων	 συντροφιάς,	 χωρίς	 τη	 συμμετοχή	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	
Κτηνιατρικής	 του	 ΥΠΑΑΤ	 και	 του	 Τμήματος	 Ζωοανθρωπονόσων	που	 είναι	 αρμόδια	 για	 το	
πρόγραμμα	 ελέγχου	 και	 έγκρισης	 της	 λίστας.	 Όμως,	 τα	 προγράμματα	 της	 μείωσης	 του	
πληθυσμού	 των	 αδέσποτων	 είναι	 διεθνών	 προγράμματα	 με	 στόχο	 πρωτίστως	 την	
προστασία	 της	 δημόσιας	 υγείας	 και	 παράλληλα	 της	 προστασίας	 των	 ζώων,	 κυρίως	 της	
προστασίας	από	τη	λύσσα	και	άλλες	σοβαρές	ζωοανθρωπονόσους.		

Δεύτερον,	η	μεταφορά	του	Τμήματος	προστασίας	των	ζώων	συντροφιάς	και	λοιπών	
ζώων	 στην	 ουσία	 της	 παραμένει	 αναιτιολόγητη,	 αφού	 για	 τη	 μέχρι	 τώρα	 …..	 των	
προγραμμάτων	διαχείρισης	 των	αδέσποτων	 ζώων	δεν	 είναι	 υπεύθυνο	 το	 ΥΠΑΑΤ,	 αλλά	οι		
δήμοι,	οι	οποίοι	είχαν	και	εξακολουθούν	να	έχουν	και	με	το	σχέδιο	νόμου	την	αποκλειστική	
αρμοδιότητα.	Η	αποτελεσματικότερη	εποπτεία	των	δήμων	που	επικαλείται	ο	Υπουργός,	ότι	
πετυχαίνει	 το	 σχέδιο	 νόμου,	 δεν	 προκύπτει	 από	 τις	 διατάξεις	 του.	 Καταθέτουμε	 στα	
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πρακτικά	 την	 αντιδραστική	 των	 Κτηνιατρικών	 Σχολών	 της	 χώρας,	 του	 Βιοτεχνικού	
Επιμελητηρίου	και		της	Εθνικής	Κτηνιατρικής	Εταιρείας,	για	τη	μεταφορά	του	τμήματος	από	
τις	κεντρικές	κτηνιατρικές	αρχές	του	ΥΠΑΑΤ	στο	Υπουργείο	Εσωτερικών.	

Τρίτον,	επισημαίνω	ότι	στο	σχέδιο	νόμου	περιλαμβάνονται	δύο	άρθρα,	το	26	και	το	
27,	που	μιλούν	 για	προγράμματα	καταπολέμησης	 ζωοανθρωπονόσων	 	 και	αντιμετώπισης	
της	 λεϊσμανίωσης,	 τεχνικά	αντικείμενα	 των	 κτηνιατρικών	 υπηρεσιών	 και	 των	 κτηνιάτρων,	
αφορούν	 ευθέως	 σε	 κτηνιατρικές	 αρμοδιότητες	 του	 Τμήματος	 Ζωοανθρωπονόσων	 του	
ΥΠΑΑΤ	και	των	κτηνιατρικών	…………………….,	όμως	για	την	τροποποίηση	και	την	εφαρμογή	
των	 άρθρων	 αυτών,	 αλλά	 και	 όλου	 του	 νόμου,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 39,	 παρ.	 3	 ε,	 η	
υποβολή	προτάσεων	θα	 γίνεται	από	 την	 επιτροπή	παρακολούθησης	 του	άρθρου	19,	 που	
απαρτίζεται	από	μη	ειδικούς	στην	πλειοψηφία	τους,	κάτι	που	έρχεται	σε	αντίθεση	βέβαια	
με	όλα	όσα	ισχύουν	στην	κτηνιατρική	νομοθεσία	σήμερα	και	βέβαια	με	την	παράγραφο	1	
του	άρθρου	3	του	 ίδιου	του	σχεδίου	νόμου,	που	ορίζει	ως	κεντρική	αρμόδια	αρχή	για	τις	
ζωοανθρωπονόσους	την	Κεντρική	Διεύθυνση	Κτηνιατρικής	του	ΥΠΑΑΤ.		

ΜΑΞΙΜΟΣ	 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	 (Πρόεδρος	 της	 Επιτροπής):	 Ευχαριστούμε	 τον	 κ.	

Ποττάκη.	

	Το	τελευταίο	λεπτό	δεν	ήταν	τόσο	ευκρινής	ο	ήχος.	

Να	 δώσω	 το	 λόγο	 στον	 Πρόεδρο	 της	 Πανελλήνιας	 Ομοσπονδίας	 Γεωτεχνικών	

Δημοσίων	Υπαλλήλων,	τον	Πρόεδρο	της	Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.,	τον	κύριο	Νίκο	Κακκαβά.	

	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	 ΚΑΚΚΑΒΑΣ	 (Πανελλήνια	 Ομοσπονδία	 Γεωτεχνικών	 Δημοσίων	

Υπαλλήλων	(Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.)):	Καλημέρα,	κύριε	Πρόεδρε.	

Κύριε	Πρόεδρε,	κύριοι	Βουλευτές,	σας	ευχαριστούμε	για	την	πρόσκληση.	

Θέλω	να	θυμίσω	στο	Σώμα	ότι	όταν	ξεκίνησε	αυτό	το	παρασκηνιακό	πάρε-δώσε	για	να	βγει	

αυτό	 το	 σχέδιο	 νόμου,	 είμασταν	 τρεις	 καβαλέρος,	 δηλαδή	 το	 ΓΕΩΤΕΕ,	 εμείς	 και	 η	

Πανελλήνια	 Ένωση	 Κτηνιάτρων	 Δημοσίων	 Υπαλλήλων,	 οι	 οποίοι	 είχαμε	 από	 την	 πρώτη	

στιγμή	αντισταθεί	σε	αυτό	το	νομοσχέδιο.	

	Σήμερα	με	 μεγάλη	 ευχαρίστηση	βλέπω	ότι	 όλοι	 αυτοί	 οι	 οποίοι	 μας	 βρίζανε	 στα	

μέσα	 μαζικής	 ενημέρωσης,	 στα	 site,	 δεξιά	 και	 αριστερά,	 έρχονται	 και	 αυτοί	 με	 το	 μέρος	

μας.	 Και	 αν	 θα	 είδατε	 πριν	 από	 λίγο,	 ο	 Συνήγορος	 του	 Πολίτη,	 στα	 θέματα	 τα	 οποία	

θεώρησε	θετικά	για	το	νομοσχέδιο	ήταν	αυτά	που	είχαν	σκεφθεί	η	αντίστοιχη	διεύθυνση	

κτηνιατρικής	 με	 τους	 κτηνιάτρους	 τους	 παλιούς	 που	 έχουμε	 στο	 ΥΠΑΑΤ,	 αυτούς	 τους	

μεγάλους	 επιστήμονες	 και	 τους	 αξιόλογους,	 οι	 οποίοι	 αυτοί	 επέβαλαν	 αυτές	 τις	

τροποποιήσεις	σε	αυτό	το	νομοσχέδιο	και	έχει	αυτή	τη	στιγμή	και	δύο/τρία	άρθρα	τα	οποία	

μπορείς	να	πεις	ότι	είναι	θετικά.	
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Συνεχίζουμε	και	θα	μου	επιτρέψετε	με	τη	μακρόχρονη	εμπειρία,	που	είχα	εδώ	και	
21	χρόνια	σε	αυτή	την	Επιτροπή	και	σε	άλλες	Επιτροπές	της	Βουλής,	σε	όλα	τα	νομοσχέδια	
που	 ξεκίνησαν	 από	 το	 2003	 και	 	 το	 ν.3970	 και	 με	 το	 ν.4039	 και	 με	 το	 ν.4235	 ,	 κύριε	
Πρόεδρε,	όπου	τροποποίησε	εν	μέρει	ο	ν.4039	και	σε	όλα	τα	νομοσχέδια,	παρότι	υπήρχαν	
διαφορετικά	 συμφέροντα	 και	 παγιωμένες	 καταστάσεις	 υπήρχε	 όμως	 μια	 πραγματική	
διαβούλευση,	χωρίς		να	αποκλειστεί	κανείς.	

Σε	 	 αυτό	 με	 το	 εν	 λόγω	 νομοσχέδιο,	 	 το	 οποίο	 έφερε	 η	 Κυβέρνηση	 στη	 Βουλή	
…….την	πλήρη	απαξίωση	των	επιστημονικών	φορέων,	δηλαδή	 	…….ούτε	την	επιστημονική	
μας	άποψη	και	την	αποθέωση	των	ΜΚΟ.		

Η	Κυβέρνηση	 τη	στιγμή	που	επαγγέλλεται	………………………	το	Προεδρικό	Διάταγμα	
…..το	 οποίο	 ………………της	 κεντρικής	 κτηνιατρικής	 υπηρεσίας	 	 και	 το	 μεταφέρει	 στο	
Υπουργείο	Εσωτερικών,	τη	στιγμή	που	μέχρι	τώρα	που	μιλάμε	………………μέχρι	σήμερα…..	

Δεν	 άκουσε	 καμία	 επιστημονική	 κοινότητα	 Πανεπιστήμια,	 Γεωτεχνικό	
Επιμελητήριο,	 που	 μέχρι	 τώρα	 εκπροσωπούν	 ……………της	 χώρας	 και	 την	 πλειοψηφία	 –
επαναλαμβάνω-	 των	……..	 οι	 οποίοι	 δεν	 είναι	 δίκαιοι,	 αλλά	πραγματικά	 τα	αδέσποτα	 και	
πρέπει	να	βρεθεί	λύση.		

Να	 γνωρίζετε,	 ότι	 το	 Δεκέμβριο	 με	 επίσημο	 ευρωπαϊκό	 μηχανισμό	 δεν	 μπορούν	
….13	 μέλη	 των	 Υπουργείων.	 ……………………………………………………………………………….μία	
ακραία….	Οργάνωση	που	για	πρώτη	φορά	υποχώρησα	στις	απόψεις	μου,	τις	οποίες	όπως	
φαίνεται	ξέρετε	πάρα	πολύ,	όπου	τα	δικά	μου	σωματεία	δεν	με	άφησαν	να	φερθώ	με	τον	
τρόπο	 που	 ξέρω.	 Όμως	 θα	 γίνεται	 αυτό	 το	 πράγμα,	 το	 οποίο	 σήμερα	 όπως	 λέτε	 όλοι	 οι	
φορείς		είναι	συν	διοργανωτές	υιοθετούν		τις	απόψεις	των	γεωτεχνικών.	

	Σε	όλες	τις	χώρες	της	Ευρώπης	οι	πολιτικές	ηγεσίες	διαβουλεύονται	με	τη	δική	τους	
φιλοζωία	 ……………………………………………….	 Αντίθετα	 στη	 χώρα	 μας	 οι	 ΜΚΟ,	 τα	 μέσα	
κοινωνικής	 δικτύωσης	 η	 ……….	 Υποβαθμίζεται	 	 η	 αποτύπωση	 των	 περιφερειακών	
περιορισμών	 από	 το	 νομοσχέδιο	 που	 δίνει	 μεγάλη	 σημασία	 στο	 σχέδιο	 νόμου,	 που	
επιχειρεί	 να	 νομιμοποιήσει	 καταλαμβάνουν	 τις	 παράνομες	 δραστηριότητες	 ορισμένων	
φιλοζωικών	 	 οργανώσεων,	ΜΚΟ,	 	 παράνομη	εισαγωγή	 και	 εμπορία	 ζώων	συντροφιάς	 για	
παράνομη	παράδοση	και	υιοθεσίας	και	παράνομου	……….	στο	εσωτερικό	και	στο	εξωτερικό	
και	 παραδίδονται	 –διακίνηση-	 τα	 ζώα	 συντροφιάς	 προς	 εκμετάλλευση	 σε	 ΜΚΟ	
επιχειρώντας	 με	 χρήματα	 του	 ελληνικού	 λαού	 σε	 αυτές	 τις	 δύσκολες	 στιγμές	 και	
……………………………………	
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Το	2015	Μάρτιο,	Απρίλιο	 	είχε	γίνει	μια	συνάντηση	με	την	τότε	πολιτική		ηγεσία	
των	εισαγγελικών	αρχών,	μια	ανώτατη		εισαγγελέας		η	οποία	κατάγγειλε	το	εξής.	Όπως	
διαπίστωσε	 ότι	 το	 μαύρο	 χρήμα	 ήταν	 σε	 πέντε	 δραστηριότητες	 παγκοσμίως	 όπλα,	
ναρκωτικά,	πορνεία	και	τα	ζώα	συντροφιάς.		
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Το	 αρχικό	 σχέδιο	 νόμου	 που	 παρουσιάστηκε	 Φεβρουάριο	 στο	 Υπουργικό	
Συμβούλιο	 κι	 ακόμα	 δε	 γνωρίζουμε,	 ποιος	 το	 εισηγήθηκε	 -	 μάλλον	 γνωρίζουμε,	
καταλάβαμε,	αλλά,	τέλος	πάντων,	θα	τα	πούμε	στην	πορεία	αυτά	-	και	με	τις	παρεμβάσεις	
τις	δικές	μας,	των	συναδέλφων	κτηνιάτρων	και	των	………………	προσπάθησε,	να	διορθώσει,	
παρόλα	αυτά	καταφέρνετε,	να	κάνετε	κάτω	από	το	γρήγορο	………………	πρωτοποριακό.		

Πρώτον,	 πάτε	 την	 προστασία	 των	 ζώων	 συντροφιάς	 πίσω	από	 τις	 εγκαταστάσεις,	
που	ψηφίσαμε	πριν	την	ψήφιση	του	πρώτου	νόμου	3170	του	2013	και,	οπωσδήποτε,	πριν	
την	ψήφισή	του	4039	του	2012.	

Καταργείτε	 τις	 	 επενδύσεις	 	 για	 τα	 καταφύγια,	 που	 έχουν	 εγκαταστάσεις	
ισοδύναμες	 με	 ……………………….	 Παρεκκλίνοντας	 την	 ευρωπαϊκή	 σύμβαση	 και	 την	
προστασία	 των	 ζώων	 συντροφιάς.	 Νομιμοποιείτε	 την	 εμπορία	 των	 αδέσποτων	 ζώων,	
δίνοντας	 τη	 δυνατότητα	 κατά	 την	 υιοθεσία	 τους,	 να	 εισπράττονται	 χρήματα	 για	 τη	
διατροφή	 και	 την	 περίθαλψη,	 έτσι,	 γενικά	 και	 αόριστα.	 Καταργείτε	 την	 απαίτηση	 του	
νόμου	4039	 του	2012	για	αδειοδότηση	και	έλεγχο	 των	ερασιτεχνών	εκτροφέων	από	τις	
κτηνιατρικές	 υπηρεσίες	 και	 «βάζετε	 το	 λύκο,	 να	 φυλάει	 τα	 πρόβατα»,	 δηλαδή,	 τους	
συλλόγους	να	ελέγχουν	τους	εαυτούς	τους.		

Επισημαίνουμε	 ότι	 και	 οι	 επαγγελματίες	 εκτροφείς	 στη	 χώρα	 δηλώνουν	
ερασιτέχνες.	 Εισάγετε	 το	 …………………	 του	 ………………	 του	 αναδόχου,	 που	 δεν	 έχουμε	
καταλάβει	ακόμα	σε	τι	εξυπηρετεί,	πέρα	από	το	ότι	αποτελεί	«μαύρη	τρύπα»	στον	έλεγχο	
και	 την	 ……………	 των	 ζώων.	 Απαλλάσσετε	 ……………………	 από	 την	 υποχρέωση	 να	
διαχειρίζονται	τα	αδέσποτα,	και	να	εποπτεύουν	τις	ΜΚΟ	και	τα	φιλοζωικά	σωματεία,	που	
διαχειρίζονται	 τα	 αδέσποτα.	 Θα	 συντάξουν	 με	 αυτές	 ένα	 επιχειρησιακό	 σχέδιο	 λίγο	 πριν	
τον	…………………	και	θα	εξαφανίσουν	τα	αδέσποτα	σε	αναδόχους	κι	αν	δεν	τα	καταφέρνουν,	
το	 πολύ	 πολύ	 θα	 έχουν	 κάποια	 μείωση	 στους	 φόρους.	 Δε	 θα	 έχουν,	 όμως,	 να	
αντιμετωπίσουν	 τον	 εισαγγελέα	 για	 παράβαση	 καθήκοντος	 και,	 μάλιστα,	 για	 την	
……………………	της	δημόσιας	υγείας.		

Καταργείτε	την	Ψηφιακή	Υπηρεσία	Διαχείρισης	Αδέσποτων	Ζώων	Συντροφιάς	από	
τους	Δήμους,	ένα	αποτελεσματικό	ψηφιακό	εργαλείο,	που	έχει	συστήσει	το	ΥΠΑΑΤ,	για	να	
παρακολουθεί	 τη	 διαχείριση	 συνδεδεμένο	με	 τα	 χρηματοδοτικά	 εργαλεία.	 Υποτίθεται	 ότι	
επιβάλλετε	 την	 υποχρεωτική	 στείρωση,	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 αδέσποτων	 και	 στην	
πραγματικότητα	 επιβάλλετε	 150	 €	 χαράτσι	 στη	 γιαγιά,	 που	 έχει	 μια	 γάτα	 και	 στους	
κτηνοτρόφους,	οι	οποίοι	άνθρωποι	ξέρετε	πολύ	καλά,	που	βρίσκονται	αυτή	την	εποχή.	Από	
το	ότι	ο	Πρωθυπουργός	βγήκε	και	είπε	«μειώνω	το	Φ.Π.Α.	από	13%	σε	6%»,	καταλαβαίνετε,	
λοιπόν,	 σε	 πόσο	 δύσκολη	 θέση	 είναι	 αυτοί	 οι	 άνθρωποι	 κι	 ερχόμαστε	 και	 τους	 βάζουμε	
χαράτσι.	Μάλιστα,	 όλος	 αυτός	 ο	 τζίρος	 θα	 είναι	 γύρω	 στα	 2	 εκατ.	 και	 να	 δούμε,	 τελικά,	
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αυτό	το	…………………	το	εργαστήριο,	να	δούμε	και	ποιος	είναι	αυτός	ο	άνθρωπος,	ο	φίλος,	ο	
κολλητός	της	………………………,	που	…………………	αυτά	τα	πράγματα.		

Αφαιρείτε	τις	αρμοδιότητες	ελέγχου	της	προστασίας	των	ζώων	συντροφιάς	από	τις	
κτηνιατρικές	υπηρεσίες	των	Περιφερειών	και	τις	περιορίζετε.	Αφήνετει	μόνο	τα	καταφύγια	
και	 τον	 έλεγχο	 του	 μητρώου	 κι	 αφήνετε	 τον	 έλεγχο	 εφαρμογής	 των	 προγραμμάτων	
διαχείρισης	 και	 ………………	 των	 στόχων	 μείωσης	 του	 πληθυσμού	 των	 αδέσποτων	 σε	 ένα	
τμήμα	του	Υπουργείου	Εσωτερικών,	που	«θα	στελεχωθεί,	θα	οργανωθεί,	θα,	θα,	θα».		

Ούτε	σε	«40	χρόνια	τούρκικα»,	δηλαδή	400	χρόνια.	Σε	αυτό	το	μέχρι	σήμερα	που	
μιλάμε	 στη	 Γενική	 Διεύθυνση	 Κτηνιατρικής	 παίρνουνε	 τηλέφωνο.	 Εάν	 θέλουν,	 να	 δουν	
…………………………	οι	λέξεις	έχουν	χάσει	το	νόημά	τους.	

	Δε	θα	μιλήσω	εδώ	για	………………………	αυτή	τη	στιγμή.	Είτε	αφορά	τα	…………………	
είτε	 το	 ηλεκτρονικό	 διαβατήριο	 και	 όλα	 αυτά	 ……………………………………,	 που	 είναι	
θεσμοθετημένο,	έχει	πατήματα,	έχει	ελέγχους,	έχει	τα	πάντα,	αφήνεται	γενικά	και	αόριστα,	
να	το	…………………	«διάφανοι».		

Όταν	 στα	 δελτία	 τύπου	 επισημαίναν	 ότι	 η	 πραγματική	 στόχοι	 της	 μεταφοράς	
αρμοδιοτήτων	 από	 το	 …………	 στο	 …………	 είναι	 η	 απενεργοποίηση	 του	 ελεγκτικού	
μηχανισμού	και,	 ιδιαίτερα,	των	«κακών	κτηνιάτρων»,	όπως	έλεγαν	κάποιοι,	που	αφορούν	
στα	 ζώα	 συντροφιάς,	 ώστε	 η	 εκμετάλλευση	 των	 ζώων	 συντροφιάς,	 να	 παραδοθεί	 σε	
οικονομικά	συμφέροντα	χωρίς	έλεγχο	και	…………………………,	ελπίζαμε	ότι	δε	θα	…………………	
τόσο	……….	Δυστυχώς,	επιβεβαιώθηκαμε.		

Η	 πληθώρα	 φωτογραφικών	 και	 αλληλοαναιρούντων	 διατάξεων	 που	
περιλαμβάνονται	 στο	 σχέδιο	 νόμου	 είναι	 προϊόν	 αδιαφανών	 διαδικασιών	 και	
παρασκηνιακών	 διαβουλεύσεων	 κι	 όπως	 ήδη	 έχουμε	 προαναφέρει,	 μαρτυρούν	 ότι	 η	
πραγματική	 στόχευση,	 είναι	 η	 παράδοση	 της	 παραμονής	 των	 αδέσποτων	 ζώων	 σε	
ιδιώτες,	χωρίς	την	κρατική	εποπτεία.		

ΜΑΞΙΜΟΣ	ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	(Πρόεδρος	της	Επιτροπής):	Κύριε	Κακκαβά,	βλέπω	ότι	
παραμένετε	 χειμαρρώδης	 και	 μαχητικός,	 όπως	 σας	 θυμάμαι	 στο	 Υπουργείο	 Αγροτικής	
Ανάπτυξης,	αλλά	πρέπει	 να	ολοκληρώστε.	 Έχετε	υπερβεί	 το	διπλάσιο	 του	 χρόνου	ομιλίας	
σας.	Ολοκληρώστε,	παρακαλώ.		

ΝΙΚΟΛΑΟΣ	 ΚΑΚΚΑΒΑΣ	 (Πανελλήνια	 Ομοσπονδία	 Γεωτεχνικών	 Δημοσίων	
Υπαλλήλων	(Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.)):	Τώρα,	σε	2	λεπτά	τελειώνω.		
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(Συνέχεια	ομιλίας	κ.	Νικόλαου	Κακαβά,	Προέδρου	της	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	
Γεωτεχνικών	Δημοσίων	Υπαλλήλων	(Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ))	

	

	

	

	 Επειδή	ο	κ.	Υπουργός,	ο	κ.	Πέτσας,	είναι	ένας	νέος	άνθρωπος,	ο	οποίος	είναι	ένας	
άνθρωπος	50	χρόνων	και	πιστεύω	ότι	έχει	πρωτοποριακές	ιδέες,	θέλω	να	του	πω	το	εξής:	
«να	κοιτάξει	τα	θωρηκτά	και	τις	βαρκούλες»	Αυτά	που	λέμε	εμείς	οι	γεωτεχνικοί,	είμαστε	
τα	 «θωρηκτά»	 της	 δημόσιας	 διοίκησης.	 Έχουμε	 πάρει	 παγκόσμια	 και	 ευρωπαϊκά	 χρυσά	
μετάλλια,	 όταν	 διάφοροι	 τύποι	 ερχόταν	 εδώ	 και	 μας	 «κούναγαν	 το	 χέρι»	 για	 να	 γίνουμε	
άνθρωποι,	είχε	γεμίσει	όλη	η	Γερμανία	με	τη	γρίπη	των	πτηνών	και	είχε	μεγάλα	διατροφικά	
προβλήματα.	Ακόμη	και	ο	Πρωθυπουργός	χθες	για	τις	ελληνοποιήσεις,	υιοθέτησε	πλήρως	
τις	προτάσεις	των	γεωτεχνικών.	

	 Όταν,	 κύριε	 Υπουργέ,	 θα	 έρθει	 η	 φουρτούνα	 τα	 Θωρηκτά	 θα	 παραμείνουν,	 οι	
βαρκούλες	θα	βουλιάξουν.	Και	μερικοί,	σε	τελική	ανάλυση,	δεν	ελέγχουν	ούτε	τον	εαυτό	
τους.	Αυτό	που	θέλω	να	σας	πω	είναι,	αποσύρεται	αυτό	το	νομοσχέδιο	και	καθήστε	να	
φτιάξετε	 ένα	 νομοσχέδιο	 το	 οποίο	 θα	 είναι	 σύννομο	 με	 τα	 νομοθετήματα	 του	
Συμβουλίου	 της	 Ευρώπης,	 της	 Ε.Ε.,	 για	 να	 έχουμε	 ένα	 κράτος,	 που	 θα	 λέγεται	 Ελλάδα,	
ευρωπαϊκό	κράτους	δικαίου	(οι	εμφάσεις	δικιές	μας)	

Σας	ευχαριστώ	πολύ.	
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(Συνέχεια	ομιλίας	κυρίας	Βασιλικής	Ζαφειροπούλου,	Προέδρου	της	Πανελλήνιας	
Ένωσης	Κτηνιάτρων	Δημοσίων	Υπαλλήλων	(Π.Ε.Κ.Δ.Υ.)	

	

	

Απαξιώνονται	τελείως	οι	κτηνιατρικές	υπηρεσίες	των	περιφερειών,	οι	αρμοδιότητες	
των	οποίων,	ως	προς	τα	ζώα	συντροφιάς,	περιορίζονται	περαιτέρω	σε	αυτό	το	νομοσχέδιο.	
Τι	εννοούμε;		Σήμερα,	με	το	παρόν	νομοσχέδιο,	αφαιρούνται	οι	αυτονόητες	αρμοδιότητες	
των	 κτηνιατρικών	 υπηρεσιών	 για	 την	 υγεία	 και	 την	 προστασία	 των	 ζώων	 συντροφιάς	 και	
περιορίζονται	μόνο	στην	ενημέρωση	των	κτηνιάτρων	που	εφαρμόζουν	τη	σήμανση	και	την	
καταγραφή,	στον	έλεγχο	και	στην	εποπτεία	αυτών,	καθώς	και	στον	έλεγχο	των	καταφυγίων,		
μόνο	 ως	 προς	 την	 τήρηση	 των	 κανόνων	 ευζωίας	 και	 όχι,	 ας	 πούμε,	 ως	 προς	 την	
αδειοδότηση,	η	οποία	θα	προβλεφθεί	με	Κ.Υ.Α.	που	θα	εκδοθεί.	Την	αδειοδότηση	και	την	
τήρηση	των	όρων	της	άδειας	των	καταφυγίων	για	τα	αδέσποτα	και	των	ενδιαιτημάτων	για	
τα	δεσποζόμενα,	ποιος	θα	τα	ελέγχει;		Τις	ζωοανθρωπονόσους		ποιος	θα	τις	ελέγχει;	Όπως	
προκύπτει	από	τις	διατάξεις,	κανένας.	

Ως	προς	την	υποβάθμιση	της	προστασίας	των	ζώων	συντροφιάς,	επισημαίνουμε	τα	
βασικά,	 λόγω	 χρόνου.	 Καταφύγια.	 Καταργείται	 η	 απαίτηση	 για	 την	 αδειοδότησή	 τους.	
Καταργείται	 η	 απόφαση	 280262/2003.	 Καταργείται	 η	 απαίτηση	 να	 διαθέτει	 ισοδύναμες	
εγκαταστάσεις	με	τα	ενδιαιτήματα.	Ελαστικοποιούνται		οι	απαιτήσεις	για	τη	νομιμοποίηση	
των	καταφυγίων.	Πρακτικά,	δηλαδή,	παράγκες	και	παραπήγματα,	θα	γίνονται	νόμιμα.	Θα	
γράφονται	σε	ένα	μητρώο	και	όλα	καλά.	Έτσι,	όμως,	παραβιάζεται	η	Ευρωπαϊκή	Σύμβαση	
για	την	προστασία	των	 ζώων.	Δεν	είναι	για	τους	κτηνιάτρους	δημοσίους	υπαλλήλους	όλα	
καλά.	Και	δεν	είναι	καλά,	γιατί	θα	φτάσουμε	να	έχουμε	καταφύγια	πέντε	κατηγοριών	και	
προστασία	αδέσποτων	δύο	ταχυτήτων.	Δεν	συζητάμε,	βέβαια,	για	ισοδύναμη	προστασία	με	
τα	δεσποζόμενα.	

	Εκτροφείς.	Στέγες	εκτροφής.	Όλοι	αναπαράγουν	και	δηλώνουν	ερασιτέχνες.	Και	θα	
συνεχίζουν	 να	 αναπαράγουν	 ζώα	 χωρίς	 έλεγχο	 από	 αρμόδια	 αρχή,	 παρά	 μόνο	 από	 τον	
Κυνολογικό	Όμιλο	Ελλάδας	ή	το	Σύλλογο	Ερασιτεχνών	Εκτροφέων,	τους	οποίους	σεβόμαστε	
βέβαια	 απόλυτα,	 αλλά	 κι	 αυτοί	 είναι	 πρωτοβάθμια	 σωματεία,	 όπως	 κι	 εμείς	 και	 δεν	 θα	
μπορούν	να	έχουν	έναν	αποτελεσματικό	ελεγκτικό	μηχανισμό,	όπως	είναι	οι	κτηνιατρικές	
υπηρεσίες	 	 της	 χώρας.	Πώς	θα	γίνεται	ο	 έλεγχος,	άλλωστε,	στους	 ιδιωτικούς	 χώρους	 των	
ερασιτεχνών,	 που	 τις	 περισσότερες	 φορές	 για	 να	 μπεις	 στην	 οικεία	 τους	 για	 να	 κάνεις	
έλεγχο,	πρέπει	να	έχεις	εισαγγελική	εντολή	και	παραγγελία	και	τέλος	πάντων,		διαδικασίες,	
οι	οποίες	εμποδίζουν	τον	έλεγχο	στην	πραγματικότητα;	

Η	 ιχνηλασιμότητα.	 Οποιοσδήποτε	 θέλει	 να	 ξεπλύνει	 παράνομη	 πράξη,	
παραδείγματος	χάριν,	την	κλοπή	ενός	ζώου,	την	παράνομη	πώληση		ή	οτιδήποτε	άλλο,	θα	
επικαλείται	την	παρ.	3γ’	του	άρθρου	4.	Θα	μπορεί,	δηλαδή,	να	λέει,	ότι	βρήκε	το	ζώο	στο	
δρόμο	και	ότι	είναι	ημίαιμο	ή	ότι	με	……………….	ιδιοκτήτη	το	πήρε.		
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Όσον	αφορά	τη	διαχείριση	των	αδέσποτων	ζώων	από	τους	δήμους,	το	θεσμό	του	
αναδόχου	 και	 τις	 υιοθεσίες.	 Η	 υποχρέωση	 των	 δήμων	 για	 εφαρμογή	 προγραμμάτων	
διαχείρισης	 και	 εποπτεία	 των	 ζωοφιλικών	 σωματείων	 και	 όλες	 τις	 δράσεις	 της	
διαχείρισης	 των	 αδέσποτων,	 εκφυλίζεται	 στη	 σύνταξη	 επιχειρησιακών	 σχεδίων,	 που	
στόχο	θα	έχουν	να	ωραιοποιείται	 	η	κατάσταση	και	να	μη	μειώνεται	η	χρηματοδότηση.	
Αυτό	 γιατί	 δεν	 έχει	 καμία	 δυνατότητα	 ο	 δήμος	 πλέον,	 εποπτείας	 σε	 ιδιώτες,	 στα	
καταφύγια	και	στους	αναδόχους.		

Ανάδοχος.	Ο	θεσμός	του	αναδόχου,	όπως	αναφέρεται	στο	σχέδιο	νόμου,	είναι	η	
μαύρη	τρύπα	της	ιχνηλασιμότητας	και	της	προστασίας	των	ζώων.	Δεν	υπάρχει,	όπως	είπε	
ο	πρόεδρός	μας,	καμία	απαίτηση	και	δεν	ορίζεται	καμία	προϋπόθεση	που	θα	πρέπει	να	
πληροί	 κάποιος,	 για	 να	 οριστεί	 ανάδοχος.	 Κάθε	 πολίτης	 θα	 μπορεί	 να	 υπογράψει	
σύμβαση	 αναδοχής	 με	 κάποιο	 φιλοζωïκό	 ή	 ιδιωτικό	 καταφύγιο	 και	 να	 έχει	 ένα	 ή		
περισσότερα	ζώα,	για	τα	οποία	δεν	θα	έχει	υποχρεώσεις,	αφού	αυτά	θα	είναι	αδέσποτα	
και	όλες	οι	υποχρεώσεις	θα	βαρύνουν	τον	οικείο	 	δήμο.	Ουσιαστικά,	με	 τον	θεσμό	του	
αναδόχου,	καταστρατηγείται	όλη	η	νομοθεσία	για	την	προστασία	των	ζώων.	

Για	 την	υιοθεσία	 του	 ζώου	στο	εξωτερικό,	 το	οποίο	φιλοξενείται	σε	ανάδοχο,	στο	
πιστοποιητικό	 που	 εκδίδεται	 μέσω	 του	 συστήματος	 traces,	 αναγράφεται	 ως	 τόπος	
προέλευσης	 του	 ζώου,	 η	 διεύθυνση	 κατοικίας,	 στο	 άρθρο	 7	 παρ.	 3.	 Ουσιαστικά,	 με	 την	
παραπάνω	διάταξη,	καταργείται	πλήρως	ο	κανονισμός	2019/2035,	αφού	για	όλα	τα	ζώα	θα	
καταχωρίζεται	 ότι	 φιλοξενούνται	 από	 ανάδοχο	 και	 θα	 ζητάει	 την	 έκδοση	 κανονικού	
πιστοποιητικού	με	τόπο	προέλευσης,	την	οικεία	του	αναδόχου.		
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(Συνέχεια	ομιλίας	κυρίας	Βασιλικής	Ζαφειροπούλου,		Προέδρου	Πανελλήνιας	Ένωσης	
Κτηνιάτρων	Δημοσίων	Υπαλλήλων	(ΠΕΚΔΥ))	

	

Άλλος	 ένας	 λόγος	 να	 μην	 κάνουν	 ποτέ	 νόμιμα	 καταφύγια,	 ούτε	 οι	 δήμοι	 ούτε	 τα	
φιλοζωϊκά.		

Στο	 άρθρο	 7	 παράγραφος	 3,	 απαγορεύεται	 η	 καταβολή	 αντιτίμου	 για	 την	
πραγματοποίηση	 υιοθεσιών,	 εξαιρουμένου	 των	 εξόδων	 μετακίνησης	 του	 ζώου,	 ειδικών	
δαπανών	 σίτισης	 και	 ιατρικής	 φροντίδας,	 τα	 οποία	 είχε…………………..	 πραγματοποιήσει	 ο	
υπεύθυνος	 για	 την	 υιοθεσία	 και	 τα	 οποία	 αναρτώνται	 στην	 πλατφόρμα.	 Στην	
πραγματικότητα,	 με	 την	 	 διάταξη	 αυτή	 επιτρέπεται	 το	 	 εμπόριο	 αδέσποτων	 ζώων.	 Θα	
μπορούσε	να	ισχυριστεί	κανείς	ότι	η	δραστηριότητα	αυτή	δεν	είναι	εμπορική.	Και	όμως,	
σύμφωνα	 με	 απόφαση	 του	 Ευρωπαϊκού	 Δικαστηρίου,	 η	 δραστηριότητα	 αυτή	 συνιστά	
εμπόριο.	 Σας	 καταθέτουμε	 	 τη	 σχετική	 απόφαση	 του	 Ευρωπαϊκού	 Δικαστηρίου	 στην	
υπόθεση……..	

ΜΑΞΙΜΟΣ	 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ(Πρόεδρος	 της	 Επιτροπής):	 Κυρία	 Ζαφειροπούλου,	
παρακαλούμε	να		σταλεί	στο	email	της	Επιτροπής,		προκειμένου	να	διανεμηθεί	σε	όλα	τα	
μέλη	της	Επιτροπής	μας.	Ολοκληρώστε	παρακαλώ	με	αυτή	τη	φράση,	γιατί	έχετε	υπερβεί	
κατά	πολύ	το	χρόνο.	Στις	τέσσερις	θα	πρέπει	να	έχουμε	και	άλλη		συνεδρίαση.	Μιλάτε	11	
λεπτά.	 Ανοχή	 πέντε	 λεπτά	 είναι	 ο	 χρόνος,	 ότι	 δείξαμε	 σε	 όλους	 και	 με	 το	 παραπάνω.	
Ολοκληρώστε	παρακαλώ.	

ΒΑΣΙΛΙΚΗ	 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ	 (Πρόεδρος	 της	 Πανελλήνιας	 Ένωσης	 Κτηνιάτρων	
Δημοσίων	 Υπαλλήλων	 ΠΕΚΔΥ):	 Είμαι	 στον	 επίλογο.	 Προτείνουμε	 η	 διάταξη	 αυτή	 να	
αναδιατυπωθεί	 ως	 εξής.	 Απαγορεύεται	 η	 καταβολή	 αντιτίμου	 για	 την	 πραγματοποίηση	
υιοθεσιών.	 Τελεία.	 Διότι	 με	 το	 προτεινόμενο	 σχέδιο,	 εφόσον	ψηφιστεί,	 νομιμοποιείται	 η		
μαζική	αποστολή	αδέσποτων	ζώων	συντροφιάς	σε	νομικά	πρόσωπα	του	εξωτερικού	και	η		
εμπορία	τους.		

Υποχρεωτική	 στείρωση.	 Παρά	 την	 αντίθεση	 των	 κτηνιατρικών	 υπηρεσιών	 και	 της	
Κτηνιατρικής	 Σχολής	 του	 Αριστοτελείου	 πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης,	 διατηρήθηκε	 το	
ακραίο	 αυτό	 μέτρο,	 το	 οποίο	 όπου	 εφαρμόστηκε	 στην	 Ευρώπη	 και	 έχουμε	 	 ενημερώσει	
σχετικά,	 δεν	 απέδωσε	 ………………αποτελέσματα	 και	 υπάρχουν	 και	 ………….υποσχέσεις	 για		
αυτό.	 Τελικά	 η	 απόκτηση	 ενός	 ζώου	με	 το	 150άρι	 της	 δειγματοληψίας,	 η	 απόκτηση	 ενός	
ζώου	 για	 έναν	 πολίτη	 που	 σέβεται	 τη	 νομιμότητα,	 εννοείται	 και	 δεν	 επιθυμεί	 να	 γίνει	
αντικείμενο	εκβιασμών,	καταντά	είδος	πολυτελείας.	

Κύριε	Πρόεδρε,	 κλείνω	λέγοντας	ότι	 ενώ	η	 χώρα	ευτύχησε	 να	 ζήσει	από	 την	 εποχή	
του	 Ελευθέριου	 Βενιζέλου	 την	 επιστημονική	 στελέχωση	 του	 κράτους,	 από	 το	 2010	 ζούμε	
την	 αποστελέχωση	 σημαντικών	 επιστημονικών	 υπηρεσιών	 και	 σήμερα	 την	 κατάρρευσή	
τους	 και	 τη	 νομοθετική	 απαξίωσή	 τους.	 Για	 την	 αποστελέχωση	 	 των	 περιφερειακών	
κτηνιατρικών	 υπηρεσιών,	 καταθέτουμε	 σχετική	 μελέτη	 στα	 πρακτικά	 της	 Βουλής.	 ……….	
κτηνιατρικές	 υπηρεσίες	 στελεχωμένες	 και	 εφοδιασμένες	 με	 τα	 απαραίτητα	 μέσα,	 με	
πλήρεις	 αρμοδιότητες,	 όπως	 γίνεται	 σε	 όλες	 τις	 ευρωπαϊκές	 χώρες,	 δεν	 πρόκειται	 να	
εξαλειφθούν,	 κυρίες	 και	 κύριοι,	 τα	αδέσποτα	και	δεν	θα	υποστηριχθεί	αποτελεσματικά	η	
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προστασία	των	ζώων	συντροφιάς,	η	οποία	θα	εξακολουθήσει	να	είναι	ζητούμενο	και	μετά	
τη	 ………..	 του	 σχεδίου	 νόμου.	 Για	 τους	 λόγους	 αυτούς,	 στο	 κοινό	 υπόμνημα	 που	
στέλνουμε	 ΠΟΕΓΔΥ	 και	 ΠΕΚΔΥ,	 ζητάμε	 την	 απόσυρση	 του	 σχεδίου	 	 και	 την	 κατάργηση	
του.	(οι	εμφάσεις	δικιές	μας)	

	

	


