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Θέμα: Μετακίνηση φιλόζωων εθελοντών
Αξιότιμοι,
Η φιλοζωική οργάνωση Animal Action Hellas/Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα δραστηριοποιείται
εδώ και περίπου 60 χρόνια στην Ελλάδα έχοντας ως βασικό σκοπό την διασφάλιση της ευζωίας των
ζώων σε όλη την χώρα.
Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας τα οποία, πολύ ορθά,
έλαβε η κυβέρνηση γινόμαστε αποδέκτες πληθώρας τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων από
φιλόζωους εθελοντές που σιτίζουν ζώα οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι.
Γνωρίζουμε πως ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος έχει αποστείλει από την Κυριακή 22
Μαρτίου επιστολή προς όλους τους Δήμους τονίζοντας την υποχρέωσή τους να μεριμνήσουν ώστε
να φροντίζονται όλα τα αδέσποτα του Δήμου τους αλλά και τα δεσποζόμενα των οποίων οι
κηδεμόνες μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
Έχουμε επίσης ενημερωθεί ότι αναμένεται να υπάρξει τροποποίηση/προσθήκη στην φόρμα
μετακίνησης που συμπληρώνουν οι πολίτες ώστε να περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις και η σίτιση
των αδέσποτων.
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Υπάρχει όμως ένα θέμα στο οποίο αναφέρονται πολλοί φιλόζωοι που ξεπερνά τα όρια των Δήμων
και είναι κάτι που θεωρούμε πως απαιτεί μια λύση σε κεντρικό επίπεδο. Μεγάλος αριθμός
φιλόζωων φροντίζει αδέσποτα ή/και δεσποζόμενα ζώα σε σημεία εκτός του Δήμου κύριας
κατοικίας τους, όπως στο εξοχικό τους ή κάποιο ιδιωτικό καταφύγιο. Η ερώτηση που μας κάνουν
είναι πώς θα μπορούσαν να είναι νόμιμα καλυμμένοι ώστε να μεταβαίνουν στα σημεία αυτά σε
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να βρουν κάποιον τοπικό εθελοντή να τα φροντίσει.
Αντιλαμβανόμαστε τις κρίσιμες ώρες που περνάει τόσο η χώρα όσο και ολόκληρος ο πλανήτης
καθώς και ότι υπάρχουν δεκάδες εξαιρέσεις στις οποίες θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν στο σύνολό τους. Όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση
αναφερόμαστε σε έμβια όντα τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν την ζωή τους από ασιτία και
γενικότερη παραμέληση. Πλάσματα των οποίων η επιβίωση εξαρτάται αποκλειστικά από τους
ανθρώπους.
Θεωρώντας πως η φροντίδα και η προστασία των αδύναμων είναι ακόμη πιο επιτακτική υπό αυτές
τις πρωτόγνωρες συνθήκες, η οργάνωσή μας σας παρακαλεί να εξετάσετε σοβαρά την δυνατότητα
παροχής βεβαίωσης και για αυτού του είδους την μετακίνηση, ίσως με πολύ συγκεκριμένους όρους
που θα μπορούσαν να επιφέρουν βαρύτερα πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να
εκμεταλλευτεί την εξαίρεση αυτή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Με εκτίμηση,
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