
 

 

 

Κύριον 

Ιωάννη Τσιρώνη 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

 

       Αθήνα, 13/9/2017 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

  

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2001/05.09.2017 («Θέμα: Ενημέρωση για τη 

σύσταση ομάδας εργασίας του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την αλλαγή/τροποποίηση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας ν. 4039/12 (ΦΕΚ Α΄15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα 

και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς») εγγράφου σας και σε συνέχεια των όσων 

υποστηρίξαμε στην πραγματοποιηθείσα  υπό την προεδρία σας την 20/07/2017 

σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ, δηλώνουμε  τα παρακάτω : 

 

1. Πληροφορηθήκαμε και εξακριβώσαμε σήμερα σε τηλεφωνική 

επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας (με την κα ΨΑΡΑ), ότι η επιτροπή 

στην οποία μας καλείτε με το ανωτέρω έγγραφο δεν είναι η επιτροπή που 

αναγγείλατε στη σύσκεψη της 20/07/2017, και η οποία θα ασχοληθεί σε 

συνεργασία με το πραγματικό κέντρο λήψης αποφάσεων (δηλαδή το Υπουργείο), με 

τον προβληματισμό και την κατεύθυνση του νέου νόμου, αλλά άλλη, «επιμέρους» 

επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν μόνο οι τέσσερις αποδέκτες του εγγράφου 

σας.  

2. Ούτε στη σύσκεψη της 20/07/2017, με την παρουσία άλλων φορέων 

που δεν είναι φιλοζωικές οργανώσεις όπως εμείς, ούτε μέχρι σήμερα μας έχετε 

γνωστοποιήσει τα κριτήρια με τα οποία επιλέγετε να καλέσετε τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

3. Εν αγνοία μας, υπογράψατε την 12/07/2017 ως συναρμόδιος 

Υπουργός, τις διατάξεις του άρθρου 54 του Σχέδιου Νόμου <<Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) … >>, (ήδη Ν. 4483/2017 - ΦΕΚ τ. 

Α΄107/31.07.2017), με τις οποίες θεσπίστηκαν σημαντικές τροποποιήσεις στο Ν. 

4039/2012. Κατά τη σύσκεψη της 20/07/2017, δεν μας ενημερώσατε για τις 

τροποποιήσεις αυτές, τις οποίες στη συνέχεια ψηφίσατε, την 26/07/2017. Είναι 

ολοφάνερο ότι δεν είναι δυνατό να προαχθεί ο «ουσιαστικός διάλογος» στον 

οποίο αναφέρεστε στο τελευταίο έγγραφό σας, όταν, πριν αρχίσει, 



«επικαιροποιήσατε» κρίσιμες προβληματικές διατάξεις που αποτελούν αντικείμενο 

προτάσεών μας και συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας. 

4. Οι απόψεις και των τριών Ομοσπονδιών μας ξεκινούν από κοινή 

βάση και φιλοσοφία για τα φιλοζωικά θέματα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν είναι 

ανάγκη να συσταθεί επιτροπή για να το επιβεβαιώσουμε μεταξύ μας ή για να το 

επιβεβαιώσουν οι Υπηρεσίες σας. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να δεσμεύσετε 

αίθουσα και χρόνο στο Υπουργείο για να έχουν «ουσιαστικό διάλογο» οι τρεις 

Φιλοζωικές Ομοσπονδίες της Χώρας μεταξύ τους. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς σε 

διάλογο και σας δηλώνουμε ότι θα σας στείλουμε εγγράφως τις κοινές μας 

προτάσεις, με καταγεγραμμένες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, όπου 

υπάρχουν. 

Μετά τα παραπάνω, εκπροσωπώντας τη συντριπτική πλειοψηφία της 

οργανωμένης φιλοζωικής κοινότητας της χώρας, είμαστε υποχρεωμένες να 

αξιώσουμε, ως τρίτοι (στον προαναφερόμενο «ουσιαστικό διάλογο»), πλήρη 

ενημέρωση, από μια θέση η οποία ασφαλώς δεν θα είναι θέση συνεργασίας, αλλά 

θέση κριτικής και ελέγχου όλων εκείνων που δια μέσου της επιτροπής που 

αναγγείλατε στη σύσκεψη της 20.07.2017 θα επιδιώξουν την ικανοποίηση 

συντεχνιακών συμφερόντων ή την επιβράβευση πεπραγμένων και πρακτικών που 

δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των ζώων και το φιλοζωικό κίνημα που 

υπηρετούμε με πλήρη συνέπεια μέχρι σήμερα.   

Στο πλαίσιο αυτό, αιτούμαστε, από τώρα, την οφειλόμενη, κατά τη γνώμη 

μας, τακτική και πλήρη ενημέρωση για τις εργασίες της επιτροπής που 

αναγγείλατε στη σύσκεψη της 20.07.2017 (με έγκαιρη χορήγηση αντιγράφων των 

πρακτικών και των συμπερασμάτων -προτάσεών της), ευελπιστώντας ότι θα μας 

παρασχεθεί η δυνατότητα να υποβάλουμε προσηκόντως, πριν από τη σύνταξη του 

σχετικού σχεδίου νόμου, εγγράφως, τις θέσεις μας για την επίμαχη νομοθετική 

μεταρρύθμιση. 


