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ΠΡΟΣ: ΠΦΠΟ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1. Πράγματι η διαχείριση των αδέσποτων είναι ευθύνη του Δήμου, εκ του νόμου αλλά και
ηθικά, τόσο για τα ζώα, όσο και για τους δημότες, όσον αφορά τη δημόσια υγεία.
Παρόλαυτά η διαχείριση του ζητήματος πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει σε απόλυτη
συνεργασία με τους ιδιώτες κτηνιάτρους, τα τοπικά φιλοζωικά και φιλοπεριβαλλοντικά
σωματεία, τα δίκτυα εθελοντών, με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και τους κατοίκους του νησιού γενικότερα.
Στο νησί μας τα αδέσποτα είναι χρόνια τώρα απροστάτευτα και χωρίς καμία υποδομή
φροντίδας τους και αυτό είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε, προληπτικά και
κατασταλτικά το ζήτημα, με διεκδίκηση και διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων για
δημιουργία των αναγκαίων μέσων και υποδομών (δημιουργία και λειτουργία δημοτικού
κτηνιατρείου, δημιουργία σταθμών σίτισης αδέσποτων ζώων, προώθηση ενημερωτικού και
εκπαιδευτικού υλικού).
2. Η φροντίδα των ανθρώπων δεν συμψηφίζεται και δεν αποκλείει τη φροντίδα των
αδέσποτων, καθώς αποτελεί πλευρά της καθημερινότητάς, της ποιότητας ζωής και του
πολιτισμού μας.
3. Η ενημέρωση των πολιτών, η εκπαίδευσή τους, η θεσμοθέτηση δράσεων και υποδομών
μέριμνας από τις αρμόδιες δημοτικές δομές (στείρωση, περίθαλψη, σίτιση, υιοθεσία), ο
έλεχγος της διάθεσης επικίνδυνων δηλητηριοδών προιόντων και η στήριξη του σχετικού
έργου των φιλοζωικών οργανώσεων μπορεί να αναστείλει την αυτοδικία και τις
εγκληματικές πράξεις σε βάρος των αδέσποτων, που έτσι θα πάψουν να συνιστούν απειλή
για την κοινωνία.
4. Στις ευθύνες του Δήμου για τη φροντίδα των αδέσποτων και την επανένταξή τους, σαφώς
εμπεριέχεται και η σίτισή τους. Είμαστε λοιπόν υπέρ της εξάντλησης των δυνατοτήτων
σωτηρίας των αδέσποτων , της επανένταξής τους στο φυσικό τους περιβάλλον και της
δημιουργίας σταθμών σίτισης.
5. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λύσσας, στο βαθμό που υφίσταται, θα δώσουμε
λύση με κίνητρα πρόληψης (εμβολιασμών) μέσα από ενημερωτικές δράσεις και τη δημοτική
κτηνιατρική δομή.
ΘΕΜΑ 2ο

Στο δήμο μας δεν υπάρχει κανενός είδους δημοτική δομή κτηνιατρικής φροντίδας, ούτε
άσυλο αδέσποτων. Πρώτη μας φροντίδα θα είναι η δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου για
παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τοπικούς κτηνιάτρους, αλλά και
εθελοντές. Διαφωνούμε κατηγορηματικά με την ύπαρξη των λεγόμενων καταφυγίων και θα
στηρίξουμε προγράμματα επανένταξης των αδέσποτων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

ΘΕΜΑ 3ο
Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να λάβουμε όλα τα πρόσφορα
μέτρα για την στήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης
των αδέσποτων. Είμαστε σαφώς κατά της ευθανασίας των αδέσποτων, παρά μόνον όταν είναι η
έσχατη και αναγκαία λύση.
Στα πλαίσια αυτά θα στηρίξουμε εθελοντικές δράσεις αναγνωρισμένων φιλοζωικών σωματείων.

ΘΕΜΑ 4ο και 5ο
Το πρόβλημα της εγκληματικής ή αμελούς μεταχείρισης των ιδιόκτητων ζώων θα το
προσεγγίσουμε κι αντιμετωπίσουμε κυρίως υποστηρικτικά για τους ιδιοκτήτες (ενημέρωση,
κίνητρα και υποστήριξη ), προκειμένου να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή συναίνεση και
συνεργασία μαζί τους. Η ποινικοποίηση και τα πρόστιμα δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου, ούτε
συνιστούν για μας λύση, επειδή δεν εξασφαλίζουν προοπτική. Πιστεύουμε στη συμμετοχή των
δημοτών και επενδύουμε στη συνεργασία τους.
ΘΕΜΑ 6ο
Θα λειτουργήσουμε όλους τους προληπτικούς κι ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε οι
πλουτοπαραγωγικές δραστηριότητες (τουριστικές, αγροτικές και άλλες) να λειτουργούν με
σεβασμό στο περιβάλλον και στα πλαίσια της νομιμότητας.
Έχουμε την πολιτική βούληση και θα εξαντλήσουμε τις αρμοδιότητες που μας αναλογούν, ώστε σε
απόλυτη συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ και όλων των εθελοντικών και ιδιωτικών
φορέων του νησιού, να συμβάλλουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρωπογενών δράστηριοτήτων
και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος .
ΘΕΜΑ 7ο
Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών και θα το πετύχουμε με διαρκή διαβούλευση,
ενημέρωση και συμμετοχή τους πριν τη λήψη σχειτκών αποφάσεων και μέτρων και παροχή
φιλοπεριβαλλοντικών κινήτρων.
Πιστεύουμε πως η εκπαίδευση είναι το κλειδί της επιτυχίας οποιασδήποτε προσπάθειας και θα
επενδύσουμε στην προώθηση εκπαιδευτικών, φιλοζωικών και φιλοπεριβαλλοντικών
προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ 8ο
Στη Ζάκυνθο η θαλάσσια ζωή προστατεύεται από ειδικό καθεστώς, λόγω της θεσμοθέτησης του
ΕΘΠΖ και της λειτουργίας τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής δομής με αντικείμενο το περιβάλλον. Θα
συνεργαστούμε μαζί τους και με τις λιμενικές αρχές, ώστε η προστασία της θαλάσσιας ζωής να
αποτελεί άξονα υγειούς και ποιοτικής ανάπτυξης του τόπου.
ΘΕΜΑ 9ο

Πιστεύουμε στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων.
ΘΕΜΑ 10ο
Διαφωνούμε με τον εγκλεισμό άγριων ζώων, τον οποίο θεωρούμε κακοποίηση. Αν παρατηρηθούν
τέτοια φαινόμενα θα συμβάλλουμε στην απελευθέρωσή κι επανένταξή τους στο φυσικό τους
περιβάλλον.
ΘΕΜΑ 11ο
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και θα στηρίξουμε τη λειτουργία της αρμόδιας διεύθυνσης
Περιβάλλοντος του Δήμου για να επιτελέσει το έργο της σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες
της ευζωίας και ευθανασίας των παραγωγικών ζώων.
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