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Προς 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Προϊσταμένους 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Κυρία Δηλέ, 

 

Κύριε Ντουντουνάκη, 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την επιστολή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χανίων, την 

οποία βεβαίως γνωρίζετε, και θέλουμε σας παρακαλούμε μια σαφή απάντηση στα εξής 

ερωτήματα: 

 

α. Αν σας βρίσκει σύμφωνους, ως Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Υγείας των Ζώων 

& Προστασίας των Ζώων, το συμπέρασμα και η άρνηση της εν λόγω Κτηνιατρικής να 

εκδώσει το πιστοποιητικό traces, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία; 

 

β. Αν  σας βρίσκει σύμφωνους  σε ποιο σημείο της η Ευρωπαϊκή Οδηγία εξαρτά την 

έκδοση του πιστοποιητικού αυτού από την εθνική νομοθεσία και ότι για να μετακινηθεί 

ένα ζώο συντροφιάς σε άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. απαιτείται τα φιλοζωικά σωματεία 

να έχουν καταφύγια; 
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γ. Αν η εθνική νομοθεσία  και εφόσον συμφωνείτε με το πόρισμα  - το λαθεμένο έτσι κι 

αλλιώς παντελώς νομικά - υπερισχύει της ευρωπαϊκής; 

 

δ. Αν έχετε υπόψη σας την γνωμοδότηση  130 του Ν.Σ.Κ. και τα όσα  σχετικά  με το 

θέμα μας αναφέρει, η οποία και έχει επικυρωθεί από τον αρμόδιο υπουργό 

 

ε. Τέλος παρακαλούμε να μας καθορίσετε το σημείο εκείνο της νομοθεσίας που 

αναφέρει , ότι για να υιοθετήσει ένας φιλοζωικός σύλλογος ένα αδέσποτο πρέπει να 

έχει καταφύγιο, διότι συμβαίνει  για παράδειγμα σε εμάς να αφήνουν - πετούν εντός 

του κήπου της οικίας μας πολύ συχνά αδέσποτα ζώα, άρα δεν τα περισυλλέγουμε; 

 

Παρακαλούμε για την άμεση, σαφή και γραπτή  απάντηση σας διότι εκτιμάμε ότι το 

κακό με την ανοησία και τον παραλογισμό έχει παραγίνει. 

 

Ελπίζοντας, ότι δεν θα μας απαντήσετε το ιστορικό , ότι αρμόδιο για τον νόμο που 

έφερε προς ψήφιση στη Βουλή  το υπουργείο σας, είναι το υπουργείο Εσωτερικών. 

 

 

 

 

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (50 Σωματεία)και 
την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 130 Ζωοφιλικών Σωματείων 

 

Η Πρόεδρος 

Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη 

 

 

 

 

Η Γραμματέας 

Μαρία Χουστουλάκη 

 
 

 

 


