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ΘΕΜΑ : Ευνουχισμός χοιριδίου .
Σχετικά: Επιστολή σας από 20/9/2011 με Υπηρεσιακό Πρωτόκολλο 3809/21/9/2011
Σε απάντηση του από 20/9/2011 αιτήματος σας, η υπηρεσία μας προέβη σε έρευνα για την καταγγελλόμενη
πράξη . Σχετικά σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
Η πράξη δεν εμπίπτει στην περί προστασίας πειραματόζωων νομοθεσία ,δεδομένου ότι βάση του καταστατικού του εν
λόγω εκπαιδευτικού ιδρύματος, στη μικρή εκμετάλλευση χοίρων, είναι προσαρτημένη στο Ίδρυμα αυτόνομα δεν
εκτελούνται πειραματικά πρωτόκολλα . Ούτε εμπίπτει στον Νόμο 2017/1992 ΦΕΚ Α31 περί προστασίας ζώων συντροφιάς
αφού αναφερόμαστε σε μια μικρή χοιροτροφική εκμετάλλευση..
Η νομική βάση προσέγγισης του εν λόγω ζητήματος είναι ο Ν 1444/1984 ΦΕΚ Α 78 που εναρμονίζει το άρθρο 87 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί προστασίας των ζώων στις εκτροφές και τελικά ειδικά το ΠΔ 215/2003 ΦΕΚ Α 181 που
εναρμονίζει την οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ όπως αυτά συμπληρώνονται και ισχύουν με σχετικές κανονιστικές
πράξεις- αποφάσεις εμπειρογνωμόνων της ΕΕ και εγκυκλίους του ΥΑΑΤ. Πίο ειδικά στο ΠΔ 215/2003 στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι σημείο 8 εδάφιο α β γ και δ , ορίζεται το νομικό πλαίσιο της εν λόγω πρακτικής.
Σε έρευνα που κάναμε με συντελεστές του Ιδρύματος μας διαβεβαίωσαν, ότι είχαν δοθεί όλες σχετικές οδηγίες στους
καθηγητές των εργαστηρίων ,ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει διακοπεί από διετίας για λόγους πρακτικής (τεκμηριώσεις
διαδικασιών κτλ) και ότι το Ίδρυμα σε συνεργασία και με την Υπηρεσία μας , θα εκπονήσει σειρά πτυχιακών εργασιών που
στοχεύουν την παραγωγή εγχειριδίων ορθών πρακτικών (G.A.P) για την εκτροφή και χειρισμό των παραγωγικών ζώων,
τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και λειτουργικούς σκοπούς . Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρακτικού 4451/11/8/2011.
Για λόγους αντικειμενικότητας οφείλουμε να καταθέσουμε ,ότι κλαυθμοί του χοιριδίου που ακούγονται στο επίμαχο
video ,είναι η φυσιολογική συμπεριφορά αντίδρασης σε κάθε επώδυνο αλλά και μη χειρισμό των ζώων αυτών ,στην ηλικία
αυτή και δεν μπορεί να θεωρηθεί τεκμήριο κακοποίησης . Ακόμη ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια σε όλες τις Χώρες της
ΕΕ ώστε να ενσωματωθούν τα πρότυπα welfare στη βιομηχανία των ζώων, προκειμένου να αυξηθεί η διεθνής
ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου κρέατος στην κοινότητα ,η οποία οφείλει να συνάδει με τις εκάστοτε υφιστάμενες
κοινωνικές αντιλήψεις και ευαισθησίες των καταναλωτών .Παράγεται τεράστιο Επιστημονικό και Κανονιστικό έργο δυναμικά
στην ΕΕ καθώς και καταβάλλεται προσπάθεια εμπέδωσης στις παραγωγικές διαδικασίες σε όλες τις χώρες της ΕΕ και
στην Χώρα μας. Η διαδικασία τυχών κυρώσεων δεν αποτελεί αυτοσκοπό και έπεται συγκεκριμένης μεθοδολογίας
συμμόρφωσης και πρακτικών κλιμακωτής πίεσης .
Ανεξαρτήτως της αφετηρίας της καταγγελίας σας, οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ζύμωση που
προκάλεσε ,στην ανάπτυξη των πρακτικών welfare στις εκτροφές παραγωγικών ζώων και να σας παρακαλέσουμε για την
απόσυρση του σχετικού video απο το διαδίκτυο , αφού επετεύχθη το επιθυμητό αποτέλεσμα και περαιτέρω η παραμονή
του μόνο Εθνικό διασυρμό προκαλεί ..
Τέλος είμαστε στην διάθεση σας για όποια περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της προστασίας των ζώων.
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