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ΘΕΜΑ: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Κρατικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων 
 

Η στόχευση για την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Kτηνιατρικής και την προοδευτική 
διάλυση/εξαφάνιση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών συνεχίζεται. 

Μετά το σχέδιο νόμου για τον “κτηνίατρο εκτροφής” και την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, μεθοδεύεται η παραχώρηση των εργαστηριακών εξετάσεων, μετά 
από δειγματοληψίες επισήμου ελέγχου από κτηνιάτρους των Π:Ε. σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται για εξαγωγές (Ρωσία), σε εργαστήρια  πανεπιστημίων.  

Κατά συνέπεια αγνοούνται τα εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και την 
απαραίτητη τεχνογνωσία (διαπίστευση) σε αντίστοιχες μεθόδους, χωρίς να διερευνηθεί η δυνατότητα 
διενέργειας των εξετάσεων και η διαθεσιμότητα σε αυτά. Χρησιμοποιείται εντέχνως η πρόφαση της 
διευκόλυνσης των εξαγωγών καθώς και το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού και αναλωσίμων -λόγω της 
ελλιπούς χρηματοδότησης-, αποσιωπώντας το γεγονός ότι θα υπογράφονται ειδικές συμβάσεις του Υπουργείου 
με τα Πανεπιστήμια. 

Η ΠΕΚΔΥ θέτει τους συντάκτες αυτών των πράξεων, που αποδυναμώνουν το ρόλο και τη θεσμική 
παρουσία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προ των ευθυνών τους και καθιστά σαφή προς κάθε κατεύθυνση την 
θέση της πως :“Η άσκηση του κτηνιατρικού αντικειμένου που συνίσταται στην υγεία και προστασία των ζώων, 
στη  προστασία της δημόσιας υγεία και στην στήριξη της Αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να υλοποιείται με ενιαίο 
τρόπο, από Δημόσιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες”. 

Η Ένωσή μας καλεί την Κυβέρνηση και την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ,αφού λάβουν υπόψη τους 
πως τo προσωπικό των ελλιπώς στελεχωμένων κρατικών κτηνιατρικών εργαστηρίων ,σχεδόν ιεραποστολικά 
και με αξιοθαύμαστη συνέπεια, ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της Υγείας των ζώων 
και της Δημόσιας Υγείας ,όπως αυτές της Λύσσας και της Ευλογιάς που πρόσφατα προέκυψαν στη χώρα μας ,να 
στηρίξει τις θεσμικά υπεύθυνες κτηνιατρικές υπηρεσίες στο έργο τους, να τις ενισχύσει με προσωπικό και 
μέσα  και να σταματήσει την πολιτική της απαξίωσης τους. Διαφορετικά είναι βέβαιο ότι, η διάχυση, με 
καινοφανείς ρυθμίσεις ,αρμοδιοτήτων και ευθυνών  όχι μόνο δε θα προκαλέσει βελτίωση αλλά αντίθετα, θα 
δημιουργήσει σύγχυση, καθυστερήσεις και πολλά προβλήματα τόσο στην Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας όσο και 
στην προστασία της δημόσιας υγείας.  

 

 


