Αξιότιμε κε. Υποψήφιε Δήμαρχε,
Καταρχάς σας ευχόμαστε καλή δύναμη στην προεκλογική σας εκστρατεία.
Είμαστε βέβαιοι ότι στη Διακήρυξη της δημοτικής σας παράταξης, θα έχετε
συμπεριλάβει -μεταξύ άλλων στόχων- και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι
δημότες που θα σας ψηφίσουν το Μάιο, περιμένουν να δουν ποιες είναι οι δράσεις
που θα αναλάβετε σε σχέση με την περιβαλλοντική προστασία του Δήμου.
Μέρος της περιβαλλοντικής στρατηγικής, αποτελεί και η διαχείριση του αδέσποτου
πληθυσμού του Δήμου. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο για την
προστασία των ζώων συντροφιάς (Ν. 4039/2012, Άρθρο 9), «οι Δήμοι υποχρεούνται
να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων».
Στη σημερινή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, τα πιο σημαντικά σημεία εφαρμογής
του νόμου είναι:



Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων
Ο εμβολιασμός όλων των ζώων, ειδικά έπειτα από την επανεμφάνιση του
ιού της λύσσας στη χώρα μας μετά από 25 χρόνια.

Η ορθή διαχείριση του αδέσποτου πληθυσμού μέσω της στείρωσης, της σήμανσης
και του εμβολιασμού είναι εξαιρετικής σημασίας για τους εξής λόγους:
 Η στείρωση είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ο μοναδικός και ανθρώπινος
τρόπος διαχείρισης του υπερπληθυσμού των κατοικίδιων ζώων. Η
δηλητηρίαση απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται αυστηρά βάσει του Αρ. 16,
Παρ. α και β, με πρόστιμο ύψους €30.000 για κάθε ζώο.
 Εξασφαλίζεται η υγεία του ζώου μιας και εξαλείφονται τα επιθετικά φαινόμενα
μεταξύ αρσενικών ζώων, οι μεταδοτικές ασθένειες -που μεταδίδονται κυρίως
με τη γενετήσια πράξη και τη γέννα.
 Εκμηδενίζεται σταδιακά το τρομακτικό φαινόμενο των αγελών που προκαλεί
τεράστια ενόχληση στους δημότες με επιθέσεις σε πολίτες.
 Δημιουργείται ένας -αριθμητικά διαχειρίσιμος- αδέσποτος πληθυσμός που
συνεπάγεται και κοινωνικά οφέλη όπως:
 Λιγότερα ατυχήματα από αδέσποτα που 'πετάγονται' ξαφνικά στους
δρόμους,

Λιγότερα υγειονομικά προβλήματα και άρα καθαρότερο οικιστικό
περιβάλλον από την ελαχιστοποίηση επιδρομών των αδέσποτων σε
κάδους απορριμμάτων,
 Λιγότερα περιττώματα στους δρόμους,

 Δημιουργείται ένας υγιής, μικρός σε αριθμό, φροντισμένος αδέσποτος
πληθυσμός –εικόνα ευχάριστη- όχι μόνο για τον κάθε δημότη αλλά και για τον
ξένο επισκέπτη, που θα έρθει στη χώρα μας, αναμένοντας μια Ευρωπαϊκή
εικόνα αντιμετώπισης των ζώων, μακριά από την εξαθλίωση. Έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από διεθνής tour operators, κατέληξε στα εξής
συμπεράσματα:
 Οι ξένοι ταξιδιώτες ανησυχούν για την προσωπική τους ασφάλεια και
αντιλαμβάνονται ότι η εξαθλιωμένη εικόνα των αδέσποτων θα
μπορούσε να τα καταστήσει επικίνδυνα.
 Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι συναισθηματικής φύσεως. Η
επίδραση που έχει η εικόνα εξαθλιωμένων/κακοποιημένων ζώων
στους τουρίστες -κατά την διάρκεια των διακοπών τους- τους
προδιαθέτει αρνητικά και τις περισσότερες φορές αρνούνται να ξαναεπισκεφτούν τη χώρα. Επίσης, οδηγούνται μέχρι και στη δυσφήμιση
της χώρας.
 Τελός, εξαλείφεται σταδιακά η πιθανότητα να παρουσιαστεί λύσσα στην
περιοχή καθώς ο αντιλυσσικός εμβολιασμός αποτελεί το σημαντικότερο βήμα
πρόληψης.
Εμείς στην Animal Action Hellas, έχοντας μια πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση και
την προστασία των ζώων στην Ελλάδα από το 1959, υποσχόμαστε να
συνεργαστούμε με την εκλεγείσα Δημοτική Αρχή, την τοπική φιλοζωική ομάδα αλλά
και όλη την τοπική κοινωνία, προκειμένου να δράσουμε επικουρικά, με προγράμματα
ορθής διαχείρισης του αδέσποτου πληθυσμού. Διαθέτουμε μια πλήρως
επανδρωμένη και εξοπλισμένη κινητή ομάδα Ελλήνων κτηνιάτρων η οποία εκπονεί
επιτυχημένα προγράμματα στειρώσεων μετά από πρόσκληση των Δήμων.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι δημότες σας, επιθυμούν την έμπρακτη και ορθή διαχείριση των
αδέσποτων ζώων. Εσείς, απλά, οφείλετε να ανταποκριθείτε θετικά σε αυτές τις
προσδοκίες. Σας προσκαλούμε λοιπόν, να υπογράψετε μια υπόσχεση η οποία
πηγάζει απευθείας από την νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους. Η υπογραφή σας θα
αποτελέσει το πρώτο θετικό βήμα αποδεικνύοντας ότι δεν αδιαφορείτε στο αίτημα
ενός σημαντικού αριθμού δημοτών σας. Υπόσχεστε επομένως, να συμπεριλάβετε
πρόγραμμα στείρωσης, σήμανσης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων στο
πρόγραμμα του Δήμου, εφόσον εκλεγείτε, την τετραετία 2014-2018.
Η υπογραφή σας θα επικοινωνηθεί από τα διαδικτυακά μας μέσα διότι στόχος μας
είναι να προβάλλουμε θετικές τοποθετήσεις που αποτελούν κριτήριο ψήφου για
υπεύθυνους και ενημερωμένους πολίτες.
Με την βεβαιότητα ότι θα πράξετε το σωστό και με ευχές για κάθε επιτυχία,

Αμαλία Σωτήρχου
Διευθύντρια της Animal Action Hellas

Πάνω από 50 χρόνια φιλοζωικής δράσης στην Ελλάδα

www.animalactiongreece.gr
Σχετικά με τη Animal Action:
H Animal Action (πρώην GAWF), ιδρύθηκε το 1959 και είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία με
έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. Αριθμός Πρωτοδικείου 63793/505.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η συνεχιζόμενη βελτίωση της ζωής των ζώων στην Ελλάδα.
H Animal Action, ως μια Πανελλαδική Φιλοζωική Οργάνωση, αναλαμβάνει τις παρακάτω
δράσεις:
•
Πρόγραμμα Στειρώσεων Αδέσποτων Ζώων μέσω κινητής κτηνιατρικής ομάδα που
στειρώνει αδέσποτα ζώα σε όλη την Ελλάδα κυρίως όμως σε περιοχές που δεν υπάρχει
κτηνίατρος και πάντα σε συνεργασία με τοπικά φιλοζωικά σωματεία και εθελοντές.
•
Πρόγραμμα Φροντίδας Ιπποειδών: η ειδικευμένη σε ιπποειδή κινητή κτηνιατρική
ομάδα της Animal Action διοργανώνει εκστρατείες περίθαλψης αλλά και εκπαίδευσης γύρω
από την φροντίδα των αγαπημένων μας αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών και πόνι.
•
Εκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά για να δημιουργήσουμε τους μελλοντικούς
φιλόζωους σε συνεργασία με το κέντρο πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”.
•
Ομάδες Πίεσης (lobbying): Εφαρμογή και βελτίωση των νόμων που αφορούν στα
ζώα. Μεγάλη επιτυχία της Animal Action σημειώθηκε με την ψήφηση του τελευταίου νόμου
(4039/12) από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την προστασία των ζώων, καθώς για πρώτη
φορά και με πανευρωπαϊκή πρωτιά, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που απαγορεύει τη
χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θέαμα και άλλες συναφείς δραστηριότητες
(π.χ. τσίρκο, δελφινάρια, κλπ)!
•
Εκστρατείες υπέρ της προστασίας των παραγωγικών ζώων (αυγoπαραγωγικές κότες,
μεταφορά ζώων, κλωνοποίηση) ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του Eurogroup for Animals.
Ο οργανισμός μας δεν επιδοτείται από το κράτος και στηρίζεται από μέλη σε Ελλάδα και
Ευρώπη.

