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«Εκτροφεία γουνοφόρων ζώων»
Η ΠΑΒ 406/2-11-2018

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν.
Νικολόπουλος, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:
Τόσο η ενωσιακή όσο και η εθνική νοµοθεσία δεν απαγορεύουν την εκτροφή
γουνοφόρων ζώων. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των ζώων
κατά την εκτροφή τους, δεν υπάρχει, όµως, σχετική τοµεακή νοµοθεσία.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στηρίζει όλους τους κλάδους της
κτηνοτροφίας. Ανάµεσα σε αυτούς είναι και η εκτροφή γουνοφόρων ζώων. Οι
υπηρεσίες του Υπουργείου ελέγχουν τις εκτροφές γουνοφόρων ζώων, ώστε να
τηρούνται οι διατάξεις της Νοµοθεσίας που διέπουν την αδειοδότηση των µονάδων
εκτροφής γουνοφόρων ζώων, τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά την εκτροφή
τους, αλλά και τις συνθήκες θανάτωσης αυτών, ως ακολούθως:
•

•
•
•

•

Π.∆. 374/2001 «Προστασία των ζώων στα εκτροφεία σε συµµόρφωση προς
την οδηγία 98/58/Ε.Κ. του Συµβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης
2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής» (Α΄251/22-10-2001).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1099/2009 του Συµβουλίου για την προστασία των
ζώων κατά τη θανάτωσή τους.
Νόµος 4056/2012 «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄52/12-03-2012).
Νόµος 1444/1984 ‘‘Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συµβάσεων α) «για την
προστασία των ζώων στις εκτροφές» και β) «για την προστασία των προς σφαγή
ζώων»’’ (Α΄78/28-5-1984).
Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει
‘‘τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές
στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων που δεν υπόκεινται,
όσον αφορά τους όρους υγειονοµικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές
ρυθµίσεις που αναφέρονται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ’’, σύµφωνα µε την οποία εγκρίνονται, καταχωρούνται στο
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•

•

•

Μητρώο εκτροφέων γουνοφόρων ζώων και αποδίδεται κτηνοτροφικός κωδικός
στις εκτροφές.
Απόφαση της Επιτροπής 2006/778/ΕΚ, της 14ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά
µε ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επιθεωρήσεις
εγκαταστάσεων παραγωγής κτηνοτροφικών µονάδων.
Π.∆. 184/1996 «Όροι υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο και τις
εισαγωγές ζώων, σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων που δεν υπόκεινται όσον
αφορά τους όρους υγειονοµικού ελέγχου στις ειδικές ρυθµίσεις που
αναφέρονται στο Τµήµα Ι του Παραρτήµατος Γ του π.δ/τος 420/1993
(Α΄179), σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου και
εκτέλεση της 95/176/ΕΟΚ Απόφασης της Επιτροπής» (Α΄137/3-7-1996),
σύµφωνα µε το οποίο εγκρίνονται, καταχωρούνται στο Μητρώο εκτροφέων
γουνοφόρων ζώων και αποδίδεται κτηνοτροφικός κωδικός στις εκτροφές.
Η Σύµβαση για την προστασία των γουνοφόρων ζώων, η οποία έχει υιοθετηθεί
από το Συµβούλιο της Ευρώπης.

Τα Τµήµατα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) των ∆ιευθύνσεων
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της χώρας πραγµατοποιούν:
• επιτόπιο έλεγχο στις υπό ίδρυση εκτροφές για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται
οι απαιτήσεις των διατάξεων του Π.∆/τος 184/1996 (Α΄137) και
• ετήσιους δειγµατοληπτικούς ελέγχους στις υφιστάµενες εκτροφές για τη
διαπίστωση της εφαρµογής των απαιτήσεων της νοµοθεσίας για την προστασία
των ζώων κατά την εκτροφή και τη θανάτωση.
Πλέον των ανωτέρω, αναφέρεται ότι η εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα
εντοπίζεται στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας και, ιδιαίτερα, στους νοµούς
Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών. Σύµφωνα µε στοιχεία των ∆ΑΟΚ των Π.Ε.
Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, από το έτος 2011 έως και σήµερα η εν λόγω
δραστηριότητα προσελκύει το ενδιαφέρον όλο και µεγαλύτερου αριθµού επενδυτών,
φαινόµενο που οφείλεται στο γεγονός ότι, παρά την οικονοµική κρίση, η ζήτηση
προϊόντων
πολυτελείας
θεωρείται
συνεχώς
αυξανόµενη
ιδιαίτερα
στις
αναπτυσσόµενες χώρες, λόγω της διεύρυνσης των µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων
στις χώρες αυτές.
Η περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για την εν
λόγω δραστηριότητα που στηρίζεται τόσο στις ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες για
την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων όσο και στην απαιτούµενη τεχνογνωσία για την
επεξεργασία των γουνοδερµάτων. Η υποδοµή αυτή, σε συνδυασµό µε το αυξηµένο
ενδιαφέρον που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό γύρω από τον συγκεκριµένο
κλάδο, αλλά και µε την ανάγκη για αναπτυξιακές πρακτικές και αύξηση της
απασχόλησης, δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ενδυνάµωση του εν
λόγω κλάδου σε όλα τα στάδιά του, από την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων µέχρι
την πώληση-εξαγωγή των τελικών προϊόντων.
Όσον αφορά στα θέµατα που θίγονται στην εν λόγω ΠΑΒ και σχετίζονται µε
περιβαλλοντικές παραβάσεις και τρόπους διαχείρισης αποβλήτων, αρµόδιο να
απαντήσει σχετικά είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς το οποίο
κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε αντίγραφο της Αναφοράς.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από OLYMPIA
TELIGIORIDOU
Ημερομηνία: 2018.11.21 18:36:04 EET
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