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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“ Συζήτηση επί του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ» και υποβολή
προτάσεων – Αίτημα παράτασης στο «Αντώνης Τρίτσης» - Νέα σεμινάρια για τους
δημοτικούς υπαλλήλους”.
Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ε.Δ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με βασικό θέμα τη συζήτηση επί του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του
Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα
ΑΡΓΟΣ». Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και συμμετείχαν, λόγω της σημαντικότητας του θέματος, οι
Δήμαρχοι – μη Μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το θέμα και διαμόρφωσε την πρόταση της Π.Ε.Δ. η
οποία θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ και Δήμαρχος
Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης ανέφερε σχετικά: «Τα αδέσποτα είναι ένα από τα σημαντικότερα
θέματα στην καθημερινότητα των Δήμων. Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αγγίζει θέματα
που δεν έχει τολμήσει καμία Κυβέρνηση να ανοίξει. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά
σίγουρα, όπως κάθε νέα προσέγγιση, χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων. Ως Δήμοι προφανώς και
είμαστε θετικοί στο να αναλάβουμε τις αρμοδιότητες που μας αναλογούν αλλά και τις
ευθύνες που τις ακολουθούν. Ωστόσο πριν την εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να
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διαθέτουν οι κατάλληλοι πόροι για να είμαστε σε θέση να επιτελέσουμε επαρκώς το έργο μας.
Πρέπει να μας επιτραπεί η πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών
μας, των κυνοκομείων, για την εξέταση των ζώων, για τη στείρωση κλπ. Να μας επιτραπεί
η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα αναλάβει την διεξαγωγή ελέγχων για την τήρηση των
προβλέψεων του νομοσχεδίου για τα δεσποζόμενα ζώα. Να προβλέπεται συγκεκριμένη
χρηματοδότηση για την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και εργαλείων, ενώ
παράλληλα να ενθαρρύνεται η σύναψη διαδημοτικών συνεργασιών, με στόχο τη διαμόρφωση
και τη λειτουργία χώρων που θα διασφαλίζουν την άρτια φιλοξενία των αδέσποτων. Βασικό
στοίχημα στη συνολική λύση του προβλήματος είναι η αποτροπή δημιουργίας νέων
αδέσποτων κι αυτό μπορεί να γίνει αν όλα τα δεσποζόμενα έχουν τσιπ, καταγραφούν πλήρως και
ελέγχονται τακτικά. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση, αλλά με τη βοηθειών φιλόζωων και των
φιλοζωικών οργανώσεων είμαι σίγουρος ότι θα τα
καταφέρουμε. Παράλληλα, αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να αναληφθεί και για
τα ανεπιτήρητα βοοειδή και αιγοπρόβατα, που δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα στους
ορεινούς κυρίως Δήμους».
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης επίσης αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο
Εσωτερικών για την παράταση της προθεσμίας υποβολών προτάσεων στο Πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης για έναν μήνα.
Επίσης αποφασίστηκε η διοργάνωση νέας σειράς σεμιναρίων για τους υπαλλήλους επί του νέου
νόμου δημοσίων συμβάσεων καθώς ο αριθμός των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων ξεπέρασε
τους 350. «Είναι χαρά μας να χρηματοδοτούμε δράσεις αναβάθμισης της κατάρτισης του
προσωπικού μας. Όπως δεσμευτήκαμε κανένας υπάλληλος δεν θα μείνει εκτός επιμόρφωσης
και για τον λόγο αυτό εγκρίναμε σήμερα νέο κύκλο σεμιναρίων για τον νέο νόμο δημοσίων
συμβάσεων», επεσήμανε σχετικά ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ., κ. Σουλιώτης.
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