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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2020
EΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Μετέωρη η ανάληψη ευθύνης για την υγεία και προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
Ποιος ο Ρόλος των Κεντρικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την υγεία και την προστασία
δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς;»
Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, αναφέρουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα
αναλάβει την ευθύνη ελέγχου για τα αδέσποτα ζώα. Μάλιστα, το Γραφείο Τύπου του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει
νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, κάτι που και ο κος Λιβάνιος είχε επιβεβαιώσει με
δήλωσή του προ μηνών.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα η Κτηνιατρική Αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της
νομοθεσίας για την υγεία και την ευζωία των ζώων, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες
κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς. Για τους παραπάνω λόγους στις περισσότερες
Ευρωπαϊκές χώρες οι αρμοδιότητες της υγείας και της προστασίας των ζώων συντροφιάς
(αδεσπότων και δεσποζομένων) που ανήκουν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, λειτουργούν
υπό την σκέπη των Υπουργείων Γεωργίας.
Δεδομένου ότι:
α) η χώρα μας είναι από τα παλαιότερα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία
των Ζώων (ΟΙΕ) και δεσμεύεται να υλοποιεί όλα τα πρότυπα και τις οδηγίες του, σύμφωνα
με τις εκπεφρασμένες ευαισθησίες του Πρωθυπουργού για την προστασία των ζωών
συντροφιάς
β) ο ΟΙΕ είναι διακυβερνητικός επιστημονικός οργανισμός με στόχο την προώθηση της
υγείας των ζώων και σήμερα έχει 182 χώρες-μέλη,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχει μεταβληθεί η από 2011 θέση του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την οποία «δεν υφίσταται
κανένας τεχνικός ή επιστημονικός λόγος για την αφαίρεση της σχετικής αρμοδιότητας
από την αρμόδια Δ/νση..»; Ή μήπως προτίθεστε να μην ακολουθήσετε τα βασικά
διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), τα οποία
υλοποιούνται με τον ν. 4039/2012,που αποτελεί το βασικό νομοθετικό κείμενο για τα
προγράμματα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς;
Η ερωτώσα Βουλευτής
Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου

