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Ππορ  

κ. Ιωάννη Τσιπώνη  

Αναπληπωτή Υποςπγό Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τπουίμων  

 

Κοινοποίηση: 

κ. Εςάγγελο Αποστόλος 

Υποςπγό Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τπουίμων  

 

Κύξηε Τπνπξγέ, 

 

αο ππελζπκίδνπκε όηη ζαο έρνπκε απνζηείιεη ηελ απόθαζε 802/21.11.2017 

ηνπ Δ ηεο ΚΕΔΕ, κε ηελ νπνία νκόθσλα ζπκθσλεί κε ην αίηεκα ησλ 

θηινδσηθώλ νξγαλώζεσλ πεξί εθπξνζώπεζήο ηνπο ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ δώσλ θαη ζεσξεί όηη ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ ζα είλαη εύξπζκε ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη 

επνκέλσο δελ ζα έρεη νπζηαζηηθό πεξηερόκελν θαη ε δηθή καο εθπξνζώπεζε.  

Γηα λα ππάξρεη δεκνθξαηηθόο δηάινγνο ζα πξέπεη νη θηινδσηθέο νξγαλώζεηο 

λα κεηέρνπλ όρη  σο απινί παξαηεξεηέο αιιά σο ηαθηηθά κέιε γηαηί απηό 

επηβάιιεη ε Δεκνθξαηία. 

Εκκέλνπκε ζηελ απόθαζή καο, δεδνκέλνπ όηη βιέπνπκε πσο δελ έρεη αιάμεη 

ε ζηάζε ζαο. 

Αληί απηνύ κε έθιπεμε δηαπηζηώλνπκε όηη κεηά  ηελ απόθαζή καο απηή, 

απνζηείιαηε ζρεηηθή πξόζθιεζε ζην ζύλνιν ησλ Δήκσλ ηεο ρώξαο, ζέινληαο 

πξνθαλώο κε απηό ηνλ ηξόπν λα παξαθάκςεηε ηνλ ζεζκηθό εθπξόζσπν ησλ 

Δήκσλ, ηελ ΚΕΔΕ, γεγνλόο πνπ ζεσξνύκε ζεκαληηθόηαην ζεζκηθό αηόπεκα. 



Οη Δήκνη δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη 

δεκνθξαηηθά ζσξαθηζκέλε αθνύ δελ κεηέρνπλ ηζόηηκα ζην ζύλνιν ησλ κεξώλ  

πνπ νθείινπλ λα έρνπλ άπνςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Θεσξνύκε, επηβεβιεκέλν λα ζπγθξνηήζεηε νκάδα εξγαζίαο ζηελ νπνία 

ηαθηηθό θαη αλαπιεξσκαηηθό  κέινο ζα πξέπεη λα είλαη κέινο εθ ησλ δπν 

κεγαιπηέξσλ θηινδσηθώλ νξγαλώζεσλ.                                                                                    

 

 

Με εκηίμηζη  

 

Γιώργος Παηούλης 

Δήμαρτος Αμαροσζίοσ 

 

 

 

Πρόεδρος Κενηρικής Ένωζης Δήμων Ελλάδας 
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Πίνακας Αποδεκηών 

 

Σσνομοζπονδία Ζωοθιλικών Σωμαηείων Ελλάδας (Σσ.Ζω.Σω.Ελ.) 

Email: synomospondia@gmail.com 

 

Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλονηική Ομοζπονδία (Π.Φ.Π.Ο.) 

Email: info@pfpo.gr, natassabobolaki@yahoo.gr 

 

Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοζπονδία (Π.Φ.Ο.)  

Email: info@pfo.gr i.molfessi@gmail.com 

 

Ζωοθιλική Ομοζπονδία Σωμαηείων Αηηικής-Σαρωνικού  

Email: zwosas@gmail.com 
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