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Αξιότιμες/οι κες/κοι,
Έχοντας ως βασικές αρχές, όσον αφορά στην εφαρμογή των
προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας ότι:
• Η εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί στόχο που απαιτεί εθνική
στρατηγική για την επίτευξή του και δεν μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα
καθενός μεμονωμένου κτηνοτρόφου, ο οποίος αν μπορεί να πληρώσει θα
εξυγιαίνει τα ζώα του κι αν δεν μπορεί θα φεύγει απ’ το επάγγελμά του,
μειώνοντας αντίστοιχα την αυτάρκεια της χώρας στα κτηνοτροφικά προϊόντα.
• Η εφαρμογή των προγραμμάτων θα πρέπει να υλοποιείται ενιαία και
ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια και στις περιοχές με γεωγραφικούς ή άλλους
περιορισμούς.
• Τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν μία συνέχεια σε βάθος χρόνου και να
μη διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των προγραμμάτων με
την εναλλαγή των ιδιωτών κτηνιάτρων ανάλογα με τα οικονομικά τους
συμφέροντα.
• Η αγροτική πολιτική της χώρας θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του
αυξημένου κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων, στην αύξηση
της παραγωγής τους και στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων ζωικής
προέλευσης.
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Η παραπάνω εθνική στρατηγική μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την
ύπαρξη

καλά

οργανωμένων

και

επαρκώς

στελεχωμένων

δημόσιων

κτηνιατρικών υπηρεσιών και με τις απαιτούμενες πιστώσεις και μέσα.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε πως η υλοποίηση της
Κ.Υ.Α. για τον “κτηνίατρο εκτροφής”:
1) Δεν διασφαλίζει κανέναν σίγουρο αριθμό ιδιωτών κτηνιάτρων, αφού
όπως είναι απόλυτα φυσικό, η επιτυχία του προγράμματος θα εναπόκειται στις
διαθέσεις και στη θέληση των ιδιωτών συναδέλφων να συμμετάσχουν και των
κτηνοτρόφων να μπορούν να πληρώσουν για τα προγράμματα.
2)

Δημιουργεί

επιπλέον

προβλήματα

στις

δημόσιες

κτηνιατρικές

υπηρεσίες, οι οποίες δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στην εξυγίανση του
ζωικού κεφαλαίου, επειδή τοπικά είχαν κάνει άλλους προγραμματισμούς και θα
τους προκύπτουν νέες καταστάσεις. Συνεπώς, είναι πιθανό σημαντικές περιοχές
της χώρας, οι οποίες, αν και έχουν το περισσότερο ζωικό κεφάλαιο, να
κινδυνεύσουν να μείνουν χωρίς κάλυψη εμβολιασμών, όταν οι κτηνοτρόφοι
αρνηθούν ή αδυνατούν να πληρώσουν ιδιώτη κτηνίατρο.
3) Στερείται κάθε νομικής και λογικής ερμηνείας πώς στην ίδια χώρα, με
τη βασική αρχή του Συντάγματος που όλοι οι πολίτες είναι ίσοι και
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, κάποιοι κτηνοτρόφοι να απολαμβάνουν
δωρεάν δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των προγραμμάτων
εξυγίανσης και κάποιοι άλλοι να κληθούν οι ίδιοι να πληρώσουν ιδιώτες
κτηνιάτρους, αυξάνοντας σημαντικά και το κόστος παραγωγής των προϊόντων
τους.
4) Αποκλείει από την δυνατότητα παράδοσης γάλακτος, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 853/2004 Ε.Κ., όλους εκείνους τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν θα
έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν τον ιδιώτη κτηνίατρο, δημιουργώντας έτσι
κτηνοτρόφους δύο ταχυτήτων και προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ στην
πολύπαθη ελληνική οικονομία.

Θεωρούμε ότι αυτές και μόνο οι πλευρές επαρκούν για να καταδείξουν το
τι είδους προβλήματα θα δημιουργήσει η εφαρμογή της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α.
Φοβόμαστε δε, ότι μετά από ακόμα 2-3 άσκοπα χαμένα χρόνια μετά τη
εφαρμογή αντιστοίχων αποφάσεων, το ζωικό κεφάλαιο της χώρας θα βρίσκεται
ακόμα πιο πίσω υγειονομικά απ’ ότι είναι σήμερα, έτσι που να χρειάζεται να
διανυθεί μελλοντικά ακόμα μεγαλύτερη απόσταση για να καλυφθεί το επιπλέον
κενό.
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Καθίσταται σαφές πως η εφαρμογή των προγραμμάτων πρέπει να
υλοποιείται από μόνιμο προσωπικό ή εποχιακό υπό την άμεση καθημερινή
καθοδήγηση, συνδρομή και εποπτεία μόνιμων κτηνιάτρων.

Επίσης, θα

πρέπει να αξιοποιείται η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι δημόσιοι κτηνίατροι
στην υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς και η εμπειρία τους έτσι που να
δημιουργηθούν στελέχη ικανά για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της
Υγείας των ζώων και της Δημόσιας Υγείας.
Η σημερινή κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα στην
προφανέστατη ανάγκη να καλυφθούν οι κενές θέσεις με κτηνιατρικό
προσωπικό, ώστε να αποτραπεί η πορεία αποδυνάμωσης, να συνεχιστεί η
λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών και να στηριχθεί η πρωτογενής
παραγωγή για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και την επανεκκίνηση
της εθνικής οικονομίας.
Τέλος, με βάση τα προαναφερθέντα και επειδή αποτελεί ένα θέμα
πανελλήνιας εμβέλειας, θα θέλαμε να προτείνουμε την επανεξέταση και
συζήτηση των παραπάνω απόψεων-προτάσεων του Παραρτήματός μας από
το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα μιας αναλυτικής
οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων του «κτηνιάτρου εκτροφής».

Με τιμή,
Για την Διοικούσα Επιτροπής του Περιφερειακού
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος
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