
Στη δημιουργία δημο-
τικού κτηνιατρείου προ-
χωρά ο Δήμος Χανίων
στο πλαίσιο μίας προ-
σπάθειας ελέγχου και
περιορισμού του φαι-
νομένου των αδέσπο-
των ζώων, που, ειδικά
στα Χανιά, έχει οξυνθεί
τα τελευταία χρόνια.

Το θέμα θα τεθεί προς συζή-

τηση στο αυριανό Δημοτικό

Συμβούλιο, ενώ στην εισήγη-

σή του ο αρμόδιος αντιδή-

μαρχος, κ. Λευτέρης Αμπα-

διωτάκης, θα προτείνει το ισό-

γειο αίθουσας του κτηρίου της

Δημοτικής Κοινότητας Νερο-

κούρου για την εγκατάσταση

του δημοτικού κτηνιατρείου.

Ειδικότερα, ο κ. Αμπαδιωτά-

κης επισημαίνει πως «σύμ-

φωνα με το άρθρο 9 “Περι-

συλλογή και διαχείριση αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς”

του Ν. 4039/2012, οι Δήμοι

υποχρεούνται να ιδρύουν δη-

μοτικά ή διαδημοτικά κτηνια-

τρεία αδέσποτων ζώων συ-

ντροφιάς επιτρεπομένης της

συνεργασίας με ενδιαφερόμε-

να φιλοζωικά σωματεία και

ενώσεις ή και εθελοντές φιλό-

ζωους σε ιδιόκτητους ή μι-

σθωμένους ή παραχωρούμε-

νους από το Δημόσιο, την Πε-

ριφέρεια ή από ιδιώτες χώ-

ρους».

Στη νομοθεσία επισημαίνεται

πως τα αδέσποτα ζώα συ-

ντροφιάς που περισυλλέγο-

νται οδηγούνται σε δημοτικά

ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις

σε ιδιωτικά κτηνιατρεία που

διαθέτουν την κατάλληλη υπο-

δομή και μπορούν να φιλοξε-

νήσουν προσωρινά και για

εύλογο χρονικό διάστημα τα

προς περίθαλψη ζώα μέχρι

την αποθεραπεία τους, υπο-

βάλλονται σε κτηνιατρική εξέ-

ταση, στειρώνονται, σημαίνο-

νται με ηλεκτρονική σήμανση

ως αδέσποτα και καταγράφο-

νται στη διαδικτυακή ηλε-

κτρονική βάση.

«Είναι σε όλους μας γνωστό

ότι ο αυξανόμενος αριθμός

των αδέσποτων ζώων συ-

ντροφιάς στην πόλη μας απο-

τελεί ένα ολοένα διογκούμενο

πρόβλημα με σοβαρές επι-

πτώσεις σε πολλούς τομείς

της πολιτικής, πολιτιστικής,

κοινωνικής και οικονομικής

ζωής», αναφέρει ο κ. Αμπα-

διωτάκης, συμπληρώνοντας

πως το Συμβούλιο της Δημο-

τικής Κοινότητας Νεροκού-

ρου ομόφωνα αποφάσισε την

παραχώρηση της ισογείου αί-

θουσας του κτηρίου της Δη-

μοτικής Κοινότητας Νερο-

κούρου στον Δήμο Χανίων

για χρήση και εγκατάσταση

δημοτικού κτηνιατρείου με

την προϋπόθεση να μην δια-

νυκτερεύουν εντός της αίθου-

σας ζώα. 

Για τη λειτουργία του δημο-

τικού κτηνιατρείου υπάρχει

εγγεγραμμένη πίστωση ύψους

10.000 ευρώ στον προϋπολο-

γισμό του Δήμου για το 2013,

ενώ για τη στελέχωσή του με

κτηνιάτρους αυτό θα γίνει το

πιο πιθανό με συμβάσεις έρ-

γου. 

Γ.ΚΩΝ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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» Συζήτηση αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΜΠΙΟΛΟΥ

Εγκαίνια αγροτικού

ιατρείου
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή εγκαίνια του

αγροτικού ιατρείου του οικισμού Μπαμπιόλου στην Το-

πική Κοινότητα Ψαθογιάννου του Δήμου Πλατανιά. 

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πλατανιά, το νέο αγροτικό

ιατρείο, το οποίο αποτελείται από δύο πλήρεις αίθουσες

σε ιατρικό, γραμματειακό και λοιπό εξοπλισμό, εντάσσε-

ται στην προσπάθεια του Δήμου Πλατανιά για αναβάθ-

μιση των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας, ενώ θα

ακολουθήσουν σχετικές παρεμβάσεις και σε άλλα αγρο-

τικά ιατρεία της ενδοχώρας του Δήμου. 

Ο Δήμος Πλατανιά με την ανακοίνωσή του, ευχαριστεί

«τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπαμπιόλου καθώς και τον κ.

Μαρτινίδη για τη συνεισφορά τους, στον ευπρεπισμό και

διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων του ιατρείου». 

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Β.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Παρουσίαση έρευνας 

για αγορά κρέατος
Ερευνα του Επιμελητηρίου Χανίων για τις καταναλωτικές

συνήθειες των πολιτών του Δήμου Χανίων ως προς την

αγορά κρέατος θα παρουσιαστεί στους επιχειρηματίες που

δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά τη Δευτέρα 20

Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Δ.Σ. του Επιμελη-

τηρίου (β’ όροφος). 

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έρευνα

πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο, περιλαμβάνει

την ανεύρεση, ανάλυση και ερμηνεία πρωτογενών στοι-

χείων και σκοπός της είναι η παροχή πληροφοριών για τη

λήψη αποφάσεων τόσο για τον Φορέα όσο και για τους

άμεσα ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Προσεγγίσεις σε

ψυχολογία - εκπαίδευση
Διεπιστημονικό Βιωματικό Συμπόσιο με Διεθνή Συμμε-

τοχή, με θέμα “Βίωμα και ποιοτικές ερευνητικές προσεγ-

γίσεις στην ψυχολογία και την εκπαίδευση:

επιστημολογικά μεθοδολογικά ζητήματα και νέες προο-

πτικές”, θα πραγματοποιηθούν στην Πανεπιστημιούπολη

Ρεθύμνου (Γάλλου) στις 22 - 26 Μαΐου, στις ώρες 9 π.μ.

- 2.30 μ.μ. και 4 - 10 μ.μ. Στο συμπόσιο θα πραγματοποι-

ήσουν ανακοινώσεις και κυρίως βιωματικά σεμινάρια -

εργαστήρια σημαντικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και

το εξωτερικό διάρκειας από μία μέχρι τέσσερις ώρες το

καθένα.

Για το βιβλίο περιλήψεων και το πρόγραμμα του Συμπο-

σίου (όπου υπάρχει ενσωματωμένο το σκεπτικό και οι

στόχοι του) βλέπε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρή-

της στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/

Για όποιον χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες μπορεί

να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή του συμποσίου

Μάριο Πουρκό, καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προ-

σχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης στο τηλέ-

φωνο 6936550791 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

mpourkos@gmail.com

ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Εγκαταλελειμμένο σκυλί σε πλοίο

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ιδρυση δημοτικού
κτηνιατρείου

Στο ισόγειο του κτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου 
θα εγκατασταθεί το δημοτικό κτηνιατρείο Χανίων.

«Είναι σε όλους μας γνωστό ότι
ο αυξανόμενος αριθμός των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς
στην πόλη μας αποτελεί ένα
ολοένα διογκούμενο πρόβλημα
με σοβαρές επιπτώσεις σε
πολλούς τομείς», τονίζει ο κ. Λ.
Αμπαδιωτάκης.

Εγκαταλελειμμένο σκυλί παρέλαβαν μέλη

του Φιλοζωικού Συλλόγου “Η προστασία των

ζώων” μετά από τηλεφώνημα από τις σκυ-

λιέρες του πλοίου “Ελυρος”. Αυτό αναφέρει

σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο Σύλλογος προ-

σθέτοντας ότι «το είδος αυτό εγκατάλειψης

είναι αρκετά συχνό». Τώρα, το σκυλάκι φι-

λοξενείται σε σπίτι εθελοντή του Συλλόγου

μας.

Οπως αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση

του Συλλόγου, ο λιμενάρχης Σούδας κ. Βα-

λυράκης, κοινοποίησε στα μέλη του Συλ-

λόγου επιστολή προς τους αρμοδίους των

πλοίων για να σταματήσει το φαινόμενο

αυτό.


