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18 Οκτωβρίου 2016
Αν. Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών,
Αξιότιμε συνάδελφε κε Πίπη,
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός)
Νόμο του 2016, συμπεριλαμβανομένου του Βασικού Νόμου.
Σε σχέση με το παραπάνω θέμα, αλλά και την προκήρυξη Δημόσιας Διαβούλευσης από τις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στην επιστολή σας με αρ. φακ.: 02.05.001.003.001 με ημερομηνία 04
Οκτωβρίου 2016 και θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για τον Περί Ευημερίας των Ζώων τροποποιητικό Νόμο
του 2016», η οποία παραλήφθηκε από εμάς τη 10η Οκτωβρίου 2016, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος
(εφεξής ΠΚΣ) έχει μελετήσει τις προτεινόμενες αλλαγές και θα ήθελε να προσθέσει τα εξής σημεία:
Άρθρο 2: Ο ορισμός που έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο αυτό θεωρούμε ότι περιγράφεται καλύτερα ως
εξής: «Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, σκηνή ή τέντα, στην οποία
πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό μουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή
άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με τη συμμετοχή ή μη ζώων».
Άρθρο 13: Συμπληρωματικά των παραγράφων (1) και (2), η διάγνωση νοσημάτων, η χορήγηση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η διενέργεια οποιασδήποτε επέμβασης σε ζώο, κατοικίδιο ή άγριο,
που μπορεί να προκαλέσει άγχος, αγωνία ή πόνο, να γίνεται σε εγκεκριμένα και αδειοδοτημένα υποστατικά
για το σκοπό αυτό -ήτοι κτηνιατρεία, ζωολογικά πάρκα, κέντρα περίθαλψης άγριας ζωής- από
επιστημονικά υπεύθυνο κτηνίατρο.
Άρθρο 19: Καταρχήν με βάση το βασικό νόμο φαίνεται ότι με το προτεινόμενο άρθρο 19, τροποποιούνται
και διαγράφονται διάφορα άρθρα του Νόμου. Συγκεκριμένα επηρεάζονται τα άρθρα 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 και 26 του Νόμου «Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμοι 1994 έως 2013». Επιπλέον,
διακρίνουμε κάτι που ξεκίνησε εδώ και χρόνια και υπάρχει προσπάθεια να περάσει και νομοθετικά, ότι ο
ρόλος του Κτηνιάτρου στην ευημερία των ζώων, όλο και μικραίνει, και ο ρόλος εθελοντών η άλλων
κρατικών υπηρεσιών μεγαλώνει. Θεωρούμε ότι ένας από τους σημαντικούς σκοπούς των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών και των κτηνιάτρων γενικότερα είναι η προστασία και η διασφάλιση της ευημερίας των ζώων
και επιπλέον θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν ισχυρή συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα
που άπτονται της προστασίας και ευημερίας των ζώων. Παρακάτω σας παρουσιάζονται οι προτάσεις
εισηγήσεις του ΠΚΣ σε σχέση με το άρθρο αυτό:
Παράγραφος (2) (β): «διεξάγει έρευνες και συλλέγει πληροφορίες οι οποίες κατά την κρίση της θεωρούνται
απαραίτητες για τη διασφάλιση και βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων·».
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Σχόλιο ΠΚΣ: Εδώ πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα των ερευνών. Δεν μπορεί να αφήνεται τόσο γενικό το
θέμα των ερευνών, καθώς έρευνα μπορεί να θεωρηθεί και το να μπαίνει στο σπίτι κάποιου πολίτη και να
μαζεύει στοιχεία.
Παράγραφος (2) (γ): «βοηθά την αρμόδια αρχή, τις αστυνομικές αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς στην
αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών και Διαταγμάτων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής με την προστασία και ευημερία
των ζώων νομοθεσίας·».
Σχόλιο ΠΚΣ: Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως ένα όργανο χωρίς εκτελεστικές εξουσίες μπορεί να
«βοηθά» αρμόδιες αρχές που μπορούν και έχουν την εξουσία να εφαρμόζουν τις νομοθεσίες. Επομένως
θεωρούμε ότι το «βοηθά» είναι αδόκιμος όρος και δημιουργεί αμφιβολίες. Θεωρούμε ότι το «βοηθά» πρέπει
να αντικατασταθεί με το «έχει την υποχρέωση να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες,
αστυνομικές αρχές, άλλους αρμόδιους φορείς κλπ.) στο έργο τους, εφόσον τους ζητηθεί, για την
αποτελεσματική εφαρμογή.....»
Παράγραφος (3) (α): «Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν η Επιτροπή
θεωρεί ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, εντός των διοικητικών ορίων της Επαρχίας για την οποία
έχει συσταθεί, οποιαδήποτε ζώα υφίστανται ή διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν αχρείαστη ταλαιπωρία,
πόνο ή τραυματισμό κατά παράβαση των επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή
των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής με
την προστασία και ευημερία των ζώων νομοθεσίας, αυτή έχει εξουσία να επιληφθεί και να διερευνήσει το
θέμα αμέσως.».
Σχόλιο ΠΚΣ: Εκτός από τους Κτηνιάτρους, τόσο τους Δημόσιους όσο και τους ιδιώτες, θεωρούμε ότι τα
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ευημερίας δεν έχουν την επιστημονική κατάρτιση για τέτοιες εκτιμήσεις.
Επιπλέον τί σημαίνει «εύλογη αιτία να πιστεύει ότι...». Σε περίπτωση που δίδεις την ευκαιρία
αυτεπάγγελτης έρευνας σε ένα σώμα θα πρέπει νομοθετικά να του δίδεις και την εξουσία να το πράττει. Σε
αυτή την περίπτωση αντικρούονται οι εξουσίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με τις Επαρχιακές Επιτροπές
Ευημερίας. Παρακαλώ να τροποποιηθεί και να συνταχθεί σωστά, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση
εξουσιών.
Παράγραφος (3) (β): «Υπό το φως της πιο πάνω έρευνας η Επιτροπή, εφόσον αυτό είναι πρακτικά δυνατόν,
συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο για τη φύλαξη του συγκεκριμένου ζώου ή ζώων και
εισηγείται σε αυτόν τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών ή βελτιωτικών μέτρων της κατάστασης.».
Σχόλιο ΠΚΣ: Υπό ποιά αρμοδιότητα, κατάρτιση, νομοθεσία δίδεται η δυνατότητα «συμβουλευτικού
σώματος» στις Επαρχιακές Επιτροπές. Εδώ υπάρχει σύγκρουση εξουσιών με τις εξουσίες της Αρμόδιας
Αρχής. Θεωρούμε ότι πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος αυτή.
Επιπλέον θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί πρόνοια για την τύχη των ζώων στην περίπτωση που η
ανεύρεση του ιδιοκτήτη δεν είναι δυνατή (εγκαταλελειμμένα ζώα σε ιδιωτικές περιουσίες, αδέσποτα ζώα
κλπ).
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Παράγραφος (4). Σύνθεση Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας:
Η κάθε Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων διορίζεται από τον Υπουργό και απαρτίζεται από :
(α) τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό ως εκ της θέσης του,
(β) ένα (1) Κτηνιατρικό Λειτουργό του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου,
(γ) ένα (1) εκπρόσωπο της Αστυνομίας Κύπρου,
(δ) ένα (1) ιδιώτη κτηνίατρο,
(ε) δύο (2) εκπροσώπους συνδέσμων κτηνοτρόφων,
(στ) δύο (2) εκπροσώπους των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης,
(ζ) τρείς (3) εκπροσώπους των κατά τόπους εγγεγραμμένων συνδέσμων προστασίας ζώων.
Σχόλιο ΠΚΣ: Θεωρούμε απαράδεκτη την προτεινόμενη τροποποίηση για τους πιο κάτω λόγους:
Οι σύνδεσμοι κτηνοτρόφων και οι κτηνοτρόφοι γενικότερα, είναι μέρος του προβλήματος σε ότι αφορά την
ευημερία των ζώων. Οπότε θεωρούμε ότι σε περιπτώσεις καταγγελιών κτηνοτρόφων δεν μπορούν ούτε
πρέπει να έχουν λόγο στις αποφάσεις-έρευνες που θα γίνονται. Άρα θεωρούμε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν
πρέπει να εκπροσωπούνται.
Οι εκπρόσωποι των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούμε ότι υπερεκπροσωπούνται. Πρέπει να έχουν
ένα εκπρόσωπο ο οποίος να είναι παρατηρητής στη διαδικασία και να μην έχει δικαίωμα ψήφου, καθώς
μέρος της μη εφαρμογής της νομοθεσίας οφείλεται στην ολιγωρία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γιατί εξισώνεται ο ρόλος του Κτηνιάτρου με το ρόλο των συνδέσμων προστασίας ζώων στην εφαρμογή της
νομοθεσίας; Θεωρούμε τους εθελοντές μεγάλο μέρος της λύσης προβλημάτων, αλλά δεν διαθέτουν ούτε την
επιστημονική κατάρτιση, αλλά ούτε νομιμοποιούνται να εφαρμόζουν μέτρα για θέματα ευημερίας ζώων. Η
κατανόηση παραβιάσεων της ευημερίας των ζώων αλλά και η ορθή διασφάλιση της, απαιτεί γνώση
φυσιολογίας και ηθολογίας των ζώων και δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε φιλοζωικά αισθήματα.
Επομένως με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε η σύνθεση της επιτροπής να είναι ως εξής:
Παράγραφος (4): Η κάθε Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων διορίζεται από τον Υπουργό και
απαρτίζεται από (σημειώνονται όλα τα εδάφια με τα προτεινόμενα μέλη):
(α) τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό ως εκ της θέσης του, ο οποίος πρέπει να προεδρεύει ex officio,
(β) ένα (1) Κτηνιατρικό Λειτουργό του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου,
(γ) ένα (1) εκπρόσωπο της Αστυνομίας Κύπρου,
(δ) ένα (1) ιδιώτη κτηνίατρο, εκπρόσωπο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου,
(ε) ένα (1) εγγεγραμμένο Κτηνίατρο εκπρόσωπο του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου,
(στ) δύο (2) εκπρόσωπους εγγεγραμμένων συνδέσμων προστασίας ζώων
Παρατηρητές:
(α) ένα (1) εκπρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης,
(β) ένα (1) εκπρόσωπο συνδέσμων κτηνοτρόφων
Παράγραφος 5 (α), (β) και (γ): Σχόλιο ΠΚΣ: Θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί ένα εδάφιο το οποίο να
περιλαμβάνει υπογραφή δηλώσεως αμεροληψίας, από κάθε μέλος της Επιτροπής, για ενδυνάμωση των
ποινικών ευθυνών των μελών των Επιτροπών.
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Παράγραφος (6):
(α) Τα μέλη της κάθε Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.
(β) Των συνεδριάσεων της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του ή
προσωρινού κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος.
(γ) Η Επιτροπή δεν δύναται να συνεδριάζει σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
(δ) Ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5) άλλα μέλη, αποτελούν
απαρτία.
(ε) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων μελών και
σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, έχει
νικώσα ψήφο.
(στ) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή όποτε κρίνει αναγκαίο ή εάν
αυτό του ζητηθεί γραπτώς από δύο (2) τουλάχιστον μέλη.
(ζ) Φροντίδι του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου σε περίπτωση απουσίας του, σε κάθε συνεδρίαση της
Επιτροπής τηρούνται πρακτικά των εργασιών. Τα πρακτικά επικυρώνονται με την έναρξη της επόμενης
συνεδρίασης και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης.
(η) Κάθε μέλος υποχρεούται να δηλώσει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίασης οποιοδήποτε
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος. Η Επιτροπή
αποφασίζει σχετικά με την εξαίρεση του μέλους από την συνεδρίαση.
(θ) Η Επιτροπή, όποτε το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει σε συνεδρίαση, οποιοδήποτε Λειτουργό
κρατικής υπηρεσίας, αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, καθώς και
οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να
κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της. Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
(ι) Η Επιτροπή δύναται να ρυθμίζει με απόφασή της τον τρόπο λειτουργίας της και τις εσωτερικές της
διαδικασίες.
Σχόλιο ΠΚΣ
Παράγραφος (6):
(α) στη θέση του Προέδρου κάθε Επιτροπής ορίζεται ο Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός του οικείου
Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου ex officio, ενώ στη θέση του Αντιπροέδρου ορίζεται ο Κτηνιατρικός
Λειτουργός από το οικείο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο. Οι θέσεις του γραμματέα και του ταμία τίθενται
σε ψηφοφορία προς εκλογή.
(δ) Ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) άλλα μέλη, αποτελούν
απαρτία
(η) Υπογραφή με τον διορισμό των μελών των επιτροπών Δηλώσεων αμεροληψίας, σαν απότοκο ελέγχου
του άρθρου αυτού. Έτσι δεσμεύεται το κάθε φυσικό πρόσωπο μέλος της επιτροπής και είναι νομικά
υπόλογο. Επιπλέον θα πρέπει να θεσπιστούν ποινές με βάση αυτό το νόμο για το πρόσωπο που παραβιάζει
αυτό το εδάφιο της παραγράφου 6 του νόμου.
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Παράγραφος (7):
(α) Κάθε Επιτροπή, για την υλοποίηση δράσεων που της ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική
Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων και την κάλυψη των δημιουργούμενων δαπανών λειτουργίας της, διατηρεί
ταμείο οι πόροι του οποίου θα προέρχονται από κονδύλια της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής
Ευημερίας των Ζώων, από ετήσιες κυβερνητικές χορηγίες, καθώς και από δωρεές και εισφορές.
(β) Η διαχείριση του ταμείου γίνεται υπό την ευθύνη και τον έλεγχο κάθε Επιτροπής, οι δε λογαριασμοί
εσόδων και εξόδων υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες
λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Σχόλιο ΠΚΣ: Συστήνουμε όπως για το εδάφιο (β) της παραγράφου 7, να οριστεί σαν αρμόδια αρχή ελέγχου
ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ξεκάθαρα, ο οποίος θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκφέρει άποψη για το
συγκεκριμένο εδάφιο, στο πως πρέπει να συγγραφεί.
Άρθρο 26A: Σημειώνονται μόνο τα σημεία στα οποία προτείνονται αλλαγές από τον ΠΚΣ.
Παράγραφος (2):
Εδάφιο (α): Το «...συμβουλεύει...» προτείνεται να αλλάξει σε: «...συμβουλεύει ως ανεξάρτητο
συμβουλευτικό σώμα, του οποίου οι θέσεις/απόψεις δεν έχουν δεσμευτικό αλλά συμβουλευτικό
χαρακτήρα...»
Εδάφιο (β): Ομοίως με το εδάφιο (α)
Εδάφιο (γ): Εδώ πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα των ερευνών. Δεν μπορεί να αφήνεται τόσο γενικό το
θέμα των ερευνών, καθώς έρευνα μπορεί να θεωρηθεί και το να μπαίνει στο σπίτι κάποιου πολίτη και να
μαζεύει στοιχεία.
Παράγραφος (4). Προτείνουμε να αλλάξουν τα παρακάτω σημεία ως εξής:
Εδάφιο (γ): δύο (2) Κτηνιατρικούς Λειτουργούς οι οποίοι ορίζονται από την αρμόδια αρχή για θέματα
προστασίας και ευημερίας ζώων. Ως καθ’ύλην αρμόδιο σώμα για το σχεδιασμό και ενημέρωση των
κανόνων ευημερίας (ευζωίας) και τον αυξημένο φόρτο εργασίας στο κομμάτι αυτό, προτείνεται η
εκπροσώπηση από δύο (2) κτηνιατρικούς λειτουργούς.
Εδάφιο (ε): η παρουσία εκπροσώπου του υπουργείου εσωτερικών δεν κρίνεται σκόπιμη αφής στιγμής
υπάρχει εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αμφότερα της ένωσης δήμων και κοινοτήτων, Επομένως
εισηγούμαστε είτε να παραμείνει μόνο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε να παραμείνουν οι
εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων,
Εδάφιο (ζ): η παρουσία εκπροσώπου από το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν κρίνεται σκόπιμη, αφενός γιατί δεν
εμπίπτουν στους σκοπούς του Τμήματος οι σκοποί της Επιτροπής και αφετέρου γιατί πιο αρμόδια Τμήματα
όπως των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Θήρας και Πανίδας καλύπτουν το φάσμα των κατοικίδιων και
άγριων ζώων. Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος θα μπορούσε να αντικατασταθεί από
εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας για να καλυφθεί το κομμάτι της θαλάσσιας πανίδας,
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Εδάφιο (ιγ): παρουσία ενός (1) εκπροσώπου από το παγκύπριο συντονιστικό σώμα των εγγεγραμμένων
συνδέσμων προστασίας ζώων,
Εδάφιο (ιδ): η εκπροσώπηση του επιτρόπου εθελοντισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων θεωρείται
περιττή αφής στιγμής υπάρχει εκπροσώπηση των εγγεγραμμένων συνδέσμων προστασίας ζώων που
συνιστούν μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Εδάφιο (ιστ): από ένας (1) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και του Κτηνιατρικού
Συμβουλίου Κύπρου. Η εκπροσώπηση του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και του Κτηνιατρικού
Συμβούλιο Κύπρου κρίνεται σκόπιμη για την άμεση εκπροσώπηση των ιδιωτών κτηνιάτρων που
ασχολούνται τόσο με την κτηνιατρική των ζώων συντροφιάς όσο και των παραγωγικών ζώων.
Εδάφιο (ιζ): ένας (1) εκπρόσωπος του συνδέσμου των κτηνοτρόφων (κρίνεται η παρουσία επί μέρους
εκπροσώπων από χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους και αγελαδοτρόφους σκόπιμη;)
Εδάφιο (ζ): Υπογραφή με τον διορισμό των μελών των επιτροπών Δηλώσεων αμεροληψίας, σαν απότοκο
ελέγχου του άρθρου αυτού. Έτσι δεσμεύεται το κάθε φυσικό πρόσωπο μέλος της επιτροπής ότι σε
περίπτωση που δεν δήλωσε και αποδειχθεί, ότι θα είναι νομικά υπόλογο. Επιπλέον θα πρέπει να θεσπιστούν
ποινές με βάση αυτό το νόμο για το πρόσωπο που παραβιάζει αυτό το εδάφιο της παραγράφου 6 του νόμου.
Παράγραφος (8) (δ): Συστήνουμε όπως, οριστεί σαν αρμόδια αρχή ελέγχου ο Γενικός Ελεγκτής της
Δημοκρατίας, ο οποίος θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκφέρει άποψη για το συγκεκριμένο εδάφιο, στο πως
πρέπει να συγγραφεί.
Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι με τη συγκεκριμένη τροποποίηση, προωθείται η υποβάθμιση του
μοναδικού πιστοποιημένου επιστημονικού φορέα, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και
κατάρτιση επί των θεμάτων ευημερίας των ζώων, ενώ παράλληλα εξισώνεται ο ρόλος του Κτηνιάτρου με
τον ρόλο των ΜΚΟ και άλλων Υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική
κατάρτιση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο ΠΚΣ δεν δαιμονίζει ούτε απειλείται από την συμμετοχή άλλων
φορέων στην προσπάθεια ελέγχου της ευημερίας των ζώων, ενώ καλωσορίζει κάθε καλή προσπάθεια
δημιουργία φορέα ευημερίας των ζώων, αλλά προσπάθειες αφαίρεσης αρμοδιοτήτων και εξίσωσης με
άλλους φορείς θεωρούμε ότι θα αποβούν καταστροφικές στην όλη προσπάθεια. Επομένως θεωρούμε ότι οι
ασάφειες που αναφέρονται στο πιο πάνω κείμενο μας, πρέπει να διορθωθούν και να αποσαφηνιστούν. Αν
αισθανθούμε σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, ότι προσβάλλεται ο ρόλος του Κτηνιάτρου στην όλη
αλυσίδα της προστασίας και Ευημερίας των ζώων υπέρ άλλων φορέων, είμαστε υποχρεωμένοι να
διαφυλάξουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας.
Με εκτίμηση,

Εκ του Δ.Σ. του ΠΚΣ
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