ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ. – 27/8/2021
Με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των ζώων συντροφιάς, που η Ενωσιακή και
Εθνική νομοθεσία αναγνωρίζει ως έμβια και συναισθανόμενα όντα, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και η Πανελλήνια Ένωση
Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ) από κοινού με την Ομοσπονδία Ζωοφιλικών
Σωματείων Ελλάδος (Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ) κατέθεσαν προ ημερών στο ΣτΕ, αίτηση ακύρωσης του υπ’
αριθ. 40/2021 Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο μεταφέρονται το Τμήμα Προστασίας
Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥπΑΑΤ) καθώς και οι αρμοδιότητες της προστασίας των ζώων συντροφιάς, στο Υπουργείο
Εσωτερικών (ΥΠΕΣ).
Κατατέθηκε επίσης αίτηση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας για εισαγωγή της
υπόθεσης στην Ολομέλεια, λόγω μείζονος σπουδαιότητας και γενικότερης σημασίας και τον
κατά προτίμηση προσδιορισμό δικασίμου για την υπόθεση, ώστε να προσδιοριστεί και να
συζητηθεί το συντομότερο δυνατό. -Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον
συνταγματολόγο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κ. Κώστα Χρυσόγονο για την ευαισθησία του και την τιμή να μας εκπροσωπήσει
ως πληρεξούσιος δικηγόρος και να προχωρήσει στην αίτηση ακύρωσης του υπ’ αριθ. 40/2021
Προεδρικού Διατάγματος.Με το άρθρο 1 του ΠΔ 40/2021 κατακερματίζεται η Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ και
μεταφέρεται μια πολύ σημαντική για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία κεντρική μονάδα της
σε ένα αναρμόδιο Υπουργείο, ενάντια σε κάθε έννοια ορθολογικής και επιστημονικής
οργάνωσης των υπηρεσιών του κράτους, αγνοώντας πλήρως τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών
παραγόντων και των δύο Υπουργείων, την δημόσια τοποθέτηση του μεγαλύτερου
επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα των Γεωτεχνικών, που είναι το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο, τις κατευθυντήριες οδηγίες παγκόσμιων οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (WHO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) και την
Ενωσιακή Νομοθεσία για την Υγεία των Ζώων και τους επίσημους Κτηνιατρικούς ελέγχους που
ορίζει αρμόδιους για τον έλεγχο της προστασίας όλων των ζώων (συντροφιάς, παραγωγικών
και αγρίων) μόνο τους Επίσημους Κτηνιάτρους.
Η πραγματική στόχευση της μεταφοράς αυτής είναι η απενεργοποίηση του ελεγκτικού
μηχανισμού και ιδιαίτερα των κτηνιατρικών ελέγχων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς, ώστε
η εκμετάλλευση των ζώων συντροφιάς να παραδοθεί σε οικονομικά συμφέροντα χωρίς
έλεγχο και εμπόδια.
Με τη μεθόδευση αυτή άνοιξε ο δρόμος για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για την υγεία και την
προστασία των ζώων συντροφιάς από εξωθεσμικά κέντρα, με αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς
την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μέσα από ευρύ και ανοιχτό διάλογο και συντονιστή
το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο στο οποίο υπάγονται οι κεντρικές κτηνιατρικές υπηρεσίες
της Χώρας μας, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή εμπειρία.
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Την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός διαφημίζει την ευαισθησία του για τα ζώα, η Κυβέρνησή
του επιλέγει την υποβάθμιση του πλαισίου προστασίας των ζώων συντροφιάς, αντί της
ενίσχυσης και βελτίωσης του πρωτοποριακού σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθετικού πλαισίου
που θεσπίστηκε με τον Ν. 4039/2012.
Πέρα από κάθε προσπάθεια επικοινωνιακής συσκότισης της πραγματικότητας, η προσεκτική
μελέτη του σχεδίου νόμου που παρουσιάστηκε στη διαβούλευση από το Υπουργείο
Εσωτερικών (χωρίς τη συμμετοχή των υπηρεσιών του) αποκαλύπτει, πλην ελαχίστων θετικών,
πλήθος αλληλοαναιρούμενων, ρουσφετολογικών και φωτογραφικών διατάξεων. Μέσα από
αυτές διαφαίνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να αναθέσει τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων σε ΜΚΟ και ιδιώτες, να νομιμοποιήσει την εμπορία αδέσποτων ζώων καθώς και να
παρέμβει σε εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις που αφορούν διατήρηση αδέσποτων ζώων σε
παράνομα καταφύγια (συχνά υπό άθλιες συνθήκες), παράνομη διακίνηση και παράνομη
εμπορία δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
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