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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2015

Στα πλαίσια της προσπάθειας που όλοι καταβάλουμε για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς επιτρέψτε μας να σας
θέσουμε μερικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του δημοτικού κυνοκομείου την λειτουργία της
5μελούς επιτροπής και εν γένει την σύννομη αντιμετώπιση των αδέσποτων.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε την παρακολούθηση του προγράμματος στείρωσης και εν γένει διαχείρισης των αδέσποτων ζώων η νομοθεσία μας την αναθέτει στην 5μελή επιτροπή που πρέπει να λειτουργεί σε κάθε Δήμο και η
οποία είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που αναφορά στο πρόγραμμα στείρωσης και περίθαλψης, στον τρόπο και
τον λόγο περισυλλογής τους, την επανένταξή τους στο σημείο, όπου ζούσαν, την υπεύθυνη υιοθεσία τους, τον
μη εγκλεισμό τους στο κυνοκομείο, την θεραπεία τους και άλλα σχετικά θέματα.
Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:
1.

Λειτουργεί η 5μελής επιτροπή του Δήμου;

Αν ναι, αποφασίζει σύμφωνα με την νομοθεσία για όλα τα θέματα που αφορούν την διαχείριση των αδέσποτων
πχ περισυλλογή, στείρωση, υιοθεσία, επανατοποθέτηση στο σημείο που διήγαν ή τα ανωτέρω γίνονται χωρίς την
συνεδρίαση της 5μελούς;
2.
3.
4.
5.

Πόσο χρόνο παραμένουν στο κυνοκομείο;
Επανεντάσσονται εκεί που ήταν πριν περισυλλεγούν ή οδηγούνται σε απόμερα μέρη , όπως δυστυχώς
συμβαίνει στην πλειοψηφία των Δήμων;
Πόσο χρόνο παραμένουν και που μετά την στείρωση και πριν επανενταχτούν;
Γίνονται υιοθεσίες από τον Δήμο;

Τι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν ώστε οι νέοι κηδεμόνες να είναι υπεύθυνοι με ο,τι αυτό συνεπάγεται;
6.

Αν δεν λειτουργεί η 5μελής γιατί γίνεται αυτό, ποιο είναι το εμπόδιο και πως μπορεί να ξεπεραστεί;
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7.

Κονδύλια για τα τραυματισμένα, άρρωστα, δηλητηριασμένα ζώα παρέχονται από τον Δήμο και τι γίνονται
τα ζώα αυτά, όταν γίνουν καλά;
8. Υπάρχει φροντίδα του Δήμου για τα ζώα που επανατοποθετούνται όσον αφο ρά την σίτισή τους και το
νερό τους και πως αυτό εξασφαλίζεται;
9. Σε τι αριθμό υπολογίζετε τα αστείρωτα αδέσποτα και πόσο συχνά εγκαταλείπονται ζώα;
10. Πόσο συχνά δηλητηριάζονται ζώα ;
11. Πόσο συχνά κακοποιούνται παθητικά ή ενεργητικά και τι μέτρα έχει πάρει ο Δήμος σας, ώστε να αποτρέψει
αυτή την αξιόποινη σε βαθμό βαρέως πλημμελήματος πράξη;
12. Ως γνωστό τα αδέσποτα είναι πρώην δεσποζόμενα, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί ή προέρχονται από ανεξέλεγκτες γεννήσεις των δεσποζόμενων και την εγκατάλειψη των κουταβιών ή γατιών .

Κατά πόσο έχετε ενεργοποιήσει τις διατάξεις της νομοθεσίας για τον ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων
και για την καταγραφή τους στα μητρώα του Δήμου και με ποιο τρόπο τις έχετε αξιοποιήσει;
Συνεργάζεστε για το θέμα αυτό με την αστυνομία και τελευταία με την δημοτική αστυνομία, εφόσον έχει επανασυσταθεί στον Δήμο σας;
13. Υπάρχουν δράσεις σας, ποιες και πόσο συχνές προς τους δημότες σας στον τομέα της ενημέρωσης;
14. Υπάρχουν παρεμβάσεις σας στα σχολεία και ποιες;
15. Συνεργάζεστε με τα φιλοζωικά σωματεία του Δήμου σας ή υπάρχουν προστριβές και αν ναι, με ποιο τρόπο
σκέφτεστε να λυθεί αυτό, αφού η συνεργασία δήμου και φιλοζωικών οργανώσεων κρίνεται αναγκαία για
την αντιμετώπιση του ζητήματος αδέσποτα ζώα;

Κύριε Δήμαρχε,
Η παραπάνω επιστολή μας έχει ένα και μοναδικό στόχο.
Την από κοινού, σύννομη και σωστή αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων και με την έννοια αυτή θα επιθυμούσαμε την ειλικρινή τοποθέτηση σας στα παραπάνω ερωτήματα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με την
εμπειρία μας, την τεχνογνωσία μας, την αγάπη και τον σεβασμό μας προς όλα τα έμβια όντα και στην περίπτωσή
μας των μη ανθρώπινων ζώων.
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (55 Σωματεία)
και
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 130 Ζωοφιλικών Σωματείων
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