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Θέμα: Σχέδιο Νόμου (Σ/Ν) για τα ζώα συντροφιάς. 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) 
και η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Κ.Δ.Υ) 
ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου (Σ/Ν) που 
παρουσιάστηκε  στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα ζώα συντροφιάς από τον 
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σ. Πέτσα.  
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα των 
Οργανισμών των Υπουργείων, αλλά και την φύση του αντικειμένου της υγείας 
και ευζωίας των ζώων συντροφιάς, αρμόδιο Υπουργείο διαχρονικά είναι το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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Το Σ/Ν περιλαμβάνει θέματα υγείας των ζώων, Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, 
ιχνηλασιμότητας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς, χωρίς να έχουν ληφθεί 

υπόψη η ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία και οι διατάξεις αυτών 
που αναφέρονται στην αντιμετώπιση και την πρόληψη ζωοανθρωπονόσων 
όπως η λύσσα, η λεϊσμανίαση, (η οποία από το Σ/Ν, αντιμετωπίζεται ως μη 
σοβαρό νόσημα μετά από γνωμοδότηση των φιλοζωικών Οργανώσεων, οι 
οποίες φαίνεται να κατέχουν την γνώση !!! και να ορίζουν τα σοβαρά νοσήματα 
καταστρατηγώντας κάθε επιστημονική τεκμηρίωση), η εχινοκοκκίαση, η 
λεπτοσπείρωση κ.α. καθώς και τα νεοαναδυόμενα νοσήματα.   
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της «προχειρότητας» της σύνταξης του, αποτελεί η 
παντελής άγνοια του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/429 για την υγεία των ζώων, που 
τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., από την 21η Απριλίου 
2021, αφού στο Σ/Ν, τόσο οι ορισμοί για τα ζώα συντροφιάς, όσο και η 
παρακολούθησή τους, είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από τα 
αναφερόμενα στον Κανονισμό και παραβλέπεται ότι στην Ελλάδα, όπως 
ορίζεται στον Καν. Ε.Ε. 2016/429 η εφαρμογή των διατάξεων του, θα 
υλοποιηθεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή . 
 

Είναι απορίας άξιον λοιπόν πως θα υλοποιούνται - όπως προβλέπεται - από τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της λύσσας, την 
παρακολούθηση των υπόλοιπων ζωοανθρωπονόσων καθώς και την 
υγειονομική πιστοποίηση των ζώων συντροφιάς, όταν σύμφωνα με το Σ/Ν, η 
βάση δεδομένων θα «παραδοθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και 
η παρακολούθηση του πληθυσμού των αδέσποτων θα γίνεται από μια τριμελή 
αμειβόμενη επιτροπή με πλειοψηφία ιδιωτών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 
παραπάνω οδηγούν στην αποδυνάμωση και σίγουρα όχι στην ενίσχυση του 
«επιτελικού Κράτους» που σχεδιάζετε. 
 

Συγκεκριμένα όσο αφορά τις προτεινόμενες διατάξεις: 
 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη: 
 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που 
κυρώθηκε με τον Ν. 2017/1992 (Α΄32) η οποία αποτελεί τον οδηγό όλων των 
Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών για την ευζωία των ζώων συντροφιάς,  
 Ο Κώδικας για την Υγεία των Χερσαίων Ζώων (Terrestrial Code) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (O.I.E.) που είναι 
υποχρεωμένη η Χώρα μας να εφαρμόζει και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 7.7. 
αυτού που προβλέπει τη δομή των προγραμμάτων ελέγχου του πληθυσμού των 
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αδέσποτων σκύλων με σκοπό την πρόληψη μετάδοσης της λύσσας, άλλων 
ζωοανθρωπονόσων, καθώς και την προστασία των ζώων αυτών (2019 © OIE - 
Terrestrial Animal Health Code 28/06/2019, Chapter 7.7. Stray Dog Population 
Control), και 
 

Έρχονται σε αντίθεση: 
 Με βασικές διατάξεις του Κανονισμού για την υγεία των ζώων με αριθ. Ε.Ε. 
2016/429 «Animal Health Law», όπως τους ορισμούς που αφορούν τα ζώα 
συντροφιάς, αλλά και άλλες διατάξεις που αφορούν παρακολούθηση ασθενειών, 
υγειονομική πιστοποίηση των ζώων αυτών στο εμπόριο μεταξύ Κρατών - 
Μελών αλλά και με τρίτες χώρες, καθώς και στις μετακινήσεις τους στο 
εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας.  
 Με τους Κατ’ Εξουσιοδότηση του ΚΑΝ. 2016/429 Κανονισμούς της Ε.Ε. με 
αριθ. 2019/2035 και 2020/688.  
 Με τις ελάχιστες ενωσιακές απαιτήσεις για την υπεύθυνη εκτροφή σκύλων 
και γατών που δημοσιεύτηκαν πριν λίγους μήνες στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 

Τέλος, δεν κατανοούμε τους λόγους και την σκοπιμότητα της διάταξης που 
αφορά στη διαδικτυακή βάση για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των 
ιδιοκτητών τους, η οποία προβλέπει ότι η βάση σε ένα μήνα από την ψήφιση 
του εν λόγω σ/ν θα παραδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όταν: 
1. με μέριμνα του Υπ.Α.Α.Τ. έχει ήδη αναρτηθεί στο Κυβερνητικό cloud του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gov.gr), 
2. αναπτύχθηκε και αποτελεί συστατικό στοιχείο των προγραμμάτων 
παρακολούθησης των ζωοανθρωπονόσων και ιδίως της λύσσας και είναι 
κρίσιμη για τον έλεγχο της εμβολιαστικής κατάστασης των αδεσπότων ζώων 
που στη χώρα μας ο πληθυσμός τους είναι μεγάλος και σε ορισμένες περιοχές 
κυκλοφορούν σε αγέλες. Ελέγχεται από τη DG-SANTE κάθε φορά που 
ελέγχονται τα προγράμματα της λύσσας και εξελίσσεται συνεχώς με τη 
συνεργασία των συναρμόδιων τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.Α.Α.Τ., 
3. έχει δοθεί η δυνατότητα μέσω υπηρεσίας «webservice» να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε αυτή όλες οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία, 
Δήμοι, Δημοτική Αστυνομία, Τελωνειακές αρχές κλπ) και όλα τα συναρμόδια 
Υπουργεία, 
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4. έχει αναπτυχθεί υπηρεσία «back-office» μέσω της οποίας διασυνδέονται οι 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών προκειμένου να πιστοποιήσουν την 
υγειονομική κατάσταση των ζώων συντροφιάς και να ασκήσουν τους ελέγχους 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 
5. οποιαδήποτε Αρχή ή Υπουργείο που προβλέπεται από τον Νόμο και είναι 
απαραίτητο να αποκτήσει πρόσβαση στη βάση, μπορεί να το πετύχει με μια 
απλή διαδικασία. 
Επισημαίνεται ότι εάν υλοποιηθεί η διάταξη του Νομοσχεδίου για τη βάση 
δεδομένων, η Κυβέρνηση θα καταργήσει ένα πολύτιμο ψηφιακό εργαλείο του 
Κτηνιατρικού Ελέγχου και των ελέγχων για την προστασία των ζώων.   
 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε: 
 να σταθείτε στο ύψος της αποστολής σας και της υπεράσπισης ενός 
Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου, 
 να αποσύρετε τον εν λόγω έωλο Σ/Ν, και  
 με διαφάνεια και τη συμβολή των Ειδικών να συμβάλλετε στη σύνταξη ενός  
Νέου Σχεδίου που θα βασίζεται στα βασικά Νομοθετήματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Για τα Δ.Σ. 

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

    Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

              Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ 

 

 

 

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 
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