ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16-6-2022

Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν
την μετάθεση της υποχρεωτικής στείρωσης και της αποστολή του DNA των
αστείρωτων ζώων συντροφιάς επιβεβαιώνουν την προαναγγελθείσα τεκμηριωμένη
αποτυχία εφαρμογής του αντιεπιστημονικού και παράλληλα αντιφιλοζωικού
Ν4830/2021.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις κατετέθηκαν ως
τροπολογίες την τελευταία στιγμή χωρίς να έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Ο φορέας μας είχε εξαρχής επισημάνει ότι ο Ν4830/2021 συντάχθηκε πίσω από
κλειστές πόρτες και καθ’ υπαγόρευση οικονομικών συμφερόντων.
Οι ίδιοι που επικαλούνται την ορθή νομοθέτηση και το επιτελικό κράτος:


To Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε διαβούλευση το νέο πλαίσιο για τα ζώα
συντροφιάς χωρίς να είχε εκ του νόμου την σχετική αρμοδιότητα.



Έξι Μήνες μετά την ψήφισή του Ν4830/2021, και ενώ πληθώρα υποβληθέντων
ερωτημάτων

από

υπηρεσίες,

κοινοβουλευτικού ελέγχου

φορείς

και

βουλευτές

στο

πλαίσιο

μένουν αναπάντητα, σπεύδουν ασμένως να

στελεχώσουν το Υπουργείο Εσωτερικών με κτηνίατρους επιβεβαιώνοντας τις
αιτιάσεις όλων των φορέων

ότι το Υπουργείο Εσωτερικών στερείται

τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης και φυσικά δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα
όπως, πώς και από ποιον συντάχθηκε το πλαίσιο «προστασίας» των ζώων
αφού οι Υπηρεσίες του Εσωτερικών δεν είχαν ουδεμία εμπλοκή;


Εξαγγέλλουν χρηματοδότηση των Δήμων για την δημιουργία καταφυγίων όταν
αφενός οι δήμοι πλέον δεν έχουν την σχετική υποχρέωση αφού με μια απλή
σύμβαση τα ζώα δύναται να φιλοξενούνται σε περιφραγμένους μη
αδειοδοτημένους χώρους ιδιωτών κατά παράβαση φυσικά της Ευρωπαϊκής
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Συμβάσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς, αφετέρου δεν έχει
εκδοθεί η απαιτούμενη ΚΥΑ που καθορίζει τα δικαιολογητικά και την
διαδικασία αδειοδότησης των καταφυγίων που υποτίθεται ότι θα
δημιουργηθούν.


Αναθέτουν την εκπαίδευση και ενημέρωση των Δήμων και των στελεχών της
αστυνομίας για τα ζητήματα της προστασίας των ζώων σε ΜΚΟ με προνομιακή
πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου και χωρίς καμία εξειδίκευση, όταν σε ένα
δυτικό κράτος αυτό το έργο θα το είχαν αναλάβει οι εξειδικευμένοι
επιστήμονες (Κτηνιατρικές πανεπιστημιακές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
κτλ.). Γιατί αυτό το μένος απέναντι στην επιστήμη;



Εισάγουν διατάξεις μέσω του Ν4830/2021 που νομιμοποιούν την πώληση των
αδέσποτων ζώων οι οποίες, όπως έγκαιρα είχαμε επισημάνει, δεν εισήχθησαν
τυχαία, αντιθέτως είναι φωτογραφικές και ρουσφετολογικές και επηρεάζουν
εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις κατά παράβαση απόφασης του Ευρωπαϊκού
δικαστηρίου που χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη δραστηριότητα εμπόριο και
ότι ομοιάζει με την πώληση ζώων από καταστήματα.



Εισάγουν, μέσω του Ν4830/2021, διατάξεις όπως η αποστολή DNA χωρίς την
απαραίτητη, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, επιστημονική τεκμηρίωση.



Αγνοήθηκαν και αγνοούνται οι εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, των
επιστημονικών φορέων, οι κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσμιου
οργανισμού για την υγεία των ζώων με μοναδικό γνώμονα όχι την προστασία
των ζώων αλλά την τήρηση της προεκλογικής εξαγγελίας του κου
Πρωθυπουργού

«οι εθελοντικές οργανώσεις, το φιλοζωικό κίνημα, τις

φιλοζωικές οργανώσεις να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα χωρίς περιττές
γραφειοκρατικές διαδικασίες και χωρίς εμπόδια…”,
Όσες επικοινωνιακές κινήσεις και αν επιχειρηθούν ενόψει εκλογών, με σκοπό την
παραπλάνηση του κόσμου και την απόκρυψη του αντιφιλοζωικού και
αντιεπιστημονικού χαρακτήρα του Ν4830/2021 - και φυσικά την τακτοποίηση
ημέτερων και βολικών συνομιλητών - δεν μπορούν να αποκρύψουν την μεγάλη
εικόνα:
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Το τωρινό νομοθετικό πλαίσιο ουδεμία σχέση έχει με τον πρωτοποριακό νόμο
4039/12 που εξασφάλιζε υψηλό επίπεδο προστασίας για τα ζώα συντροφιάς.
Τα ζώα είναι στην τύχη τους και χωρίς καμία προστασία…
Αυτή είναι η πραγματικότητα…
Ο φορέας μας, μετά την υποβολή της αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ κατά του ΠΔ με το
οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των ζώων συντροφιάς στο Υπουργείο
Εσωτερικών, η οποία εκδικάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα, θα προσφύγει σε
βάρος της χώρας μας για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Συμβάσης για την προστασία
των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με τον Ν2017/1992.
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