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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

  

 

Στην πραγματοποιηθείσα, την 20/7/2017 στο ΥΠΑΑΤ, σύσκεψη, την οποία 

συγκαλέσατε και της οποίας προεδρεύσατε, με αντικείμενο την οργάνωση  της 

διαδικασίας υποβολής προτάσεων για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

προστασίας των ζώων (μεταρρύθμιση που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας των 

ατελειών, της ανεπάρκειας και του ανεφάρμοστου των ρυθμίσεων των νόμων 

4039/12 και 4235/14), μας ανακοινώσατε την απόφασή σας να συστήσετε πενταμελή 

επιτροπή, στην οποία θα συμμετείχε ένας μόνον εκπρόσωπος των φιλοζωικών 

οργανώσεων καθ’ υπόδειξή τους, εφόσον συμφωνούσαν, άλλως θα ορίζατε εσείς 

εκπρόσωπο τους, κατ’ επιλογή σας.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο αναγνωρίζει (παρά τις ελλείψεις 

του και τα κενά του) τον κρίσιμο ρόλο των φιλοζωικών οργανώσεων στην προστασία 

των ζώων και μολονότι μας ανακοινώσατε την απόφασή σας η Ομάδα Εργασίας να 

είναι 5μελής, όπως  πληροφορούμαστε, δυστυχώς προχωρείτε σε σύσταση 

μεγαλύτερης επιτροπής, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν εκπρόσωποι φορέων, οι 

οποίοι είτε δεν αποτελούν φιλοζωικές οργανώσεις, είτε δεν είναι ομοσπονδίες 

φιλοζωικών οργανώσεων όπως εμείς. 

 

 

Υπό τις συνθήκες αυτές, είμαστε υποχρεωμένοι να σας δηλώσουμε, εκ μέρους των 

ομοσπονδιών μας, ότι αποφασίσαμε με τη σειρά μας, είτε να συμμετέχουν 

τουλάχιστον οι δυο ομοσπονδίες με εθνική εμβέλεια στην επιτροπή (κάθε μια με 

εκπρόσωπό της), είτε να μη συμμετέχουμε καθόλου στην επιτροπή που θα 

συστήσετε, ούτε στις εργασίες της με οποιοδήποτε τρόπο.  

 



Στην τελευταία αυτή περίπτωση της αποξένωσής μας από τα έργα της επιτροπής, θα 

αξιώσουμε, δυστυχώς ως τρίτοι, πλήρη ενημέρωση, από μια θέση η οποία ασφαλώς 

δεν θα είναι θέση συνεργασίας, αλλά θέση κριτικής και ελέγχου όλων εκείνων που 

διά μέσου της επιτροπής 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.    

 

 

Με ιδιαίτερη τιμή, 

Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών  

Αναστασία Μπομπολάκη                 
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