
ΚΟΙΝΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
16  φιλοζωϊκών σωµατείων 

30-12-2008 
 

     Τα φιλοζωικά σωµατεία και οι οµάδες φιλόζωων που δραστηριοποιούνται στους 16 δήµους µέλη του 

Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ∆ήµων Αθήνας - Πειραιά και συνεργάζονται µε το ∆ιαδηµοτικό Κέντρο 

Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (∆ΙΚΕΠΑΖ) συγχαίρουν δηµόσια για την πρωτοπόρα, ευαίσθητη και 

αποτελεσµατική φροντίδα τους στα αδέσποτα ζώα, µέσα στο 2008: 

 τον δήµαρχο Π. Φασούλα και το δηµοτικό συµβούλιο Πειραιά  

 τον δήµαρχο ∆. Παχατουρίδη και το δηµοτικό συµβούλιο Περιστερίου 

 τον δήµαρχο Στ. Μπενετάτο και το δηµοτικό συµβούλιο Νίκαιας 

 τον δήµαρχο Ν. Ζενέτο και το δηµοτικό συµβούλιο Ιλίου 

 τον δήµαρχο Φ. Μελά και το δηµοτικό συµβούλιο Κερατσινίου 

 τον δήµαρχο ∆. Καλογερόπουλο και το δηµοτικό συµβούλιο Αιγάλεω 

 τον δήµαρχο Γ. Κουτελάκη και το δηµοτικό συµβούλιο Νέας Σµύρνης 

 τον δήµαρχο Στ. Κασιµάτη και το δηµοτικό συµβούλιο Κορυδαλλού 

 τον δήµαρχο Στ. Βλάχο και το δηµοτικό συµβούλιο Πετρούπολης 

 τον δήµαρχο ∆. Μαραβέλια και το δηµοτικό συµβούλιο Χαϊδαρίου 

 τον δήµαρχο Λ. Μίχο και το δηµοτικό συµβούλιο Αγίας Βαρβάρας 

 τον δήµαρχο Γ. Γλύκα και το δηµοτικό συµβούλιο Περάµατος 

 τον δήµαρχο Τ. Παπαντώνη και το δηµοτικό συµβούλιο Μοσχάτου 

 τον δήµαρχο Γ. Ιωακειµίδη και το δηµοτικό συµβούλιο Αγ. Ι. Ρέντη 

 τον δήµαρχο ∆. Σούτο και το δηµοτικό συµβούλιο Ταύρου 

 τον δήµαρχο Α. Χρυσό και το δηµοτικό συµβούλιο ∆ραπετσώνας  

 τον πρόεδρο Γρ. Γουρδοµιχάλη, τα µέλη της διοίκησης και τους εργαζόµενους του ΠΕΣΥ∆ΑΠ 

      Επίσης ευχαριστούν το νοµάρχη Πειραιά Γ. Μίχα για την έµπρακτη  υποστήριξη του µε την 

χρηµατοδότηση εκτέλεσης βασικού έργου υποδοµής στο ∆ΙΚΕΠΑΖ, από τη Νοµαρχία Πειραιά. 

      Τα θετικά αποτελέσµατα της διαδηµοτικής δράσης του ∆ΙΚΕΠΑΖ πρέπει να αναγνωριστούν και να 

υποστηριχτούν από όλους τους εµπλεκόµενους  φορείς  και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων που εξακολουθεί να δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία του ∆ΙΚΕΠΑΖ  µε την ανεπαρκή 

και καθυστερηµένη επιχορήγηση του. 

 
1. Φιλοζωικό σωµατείο Πειραιά  
2. Οµάδα φιλόζωων Ν. Σµύρνης  
3. Φιλοζωικό σωµατείο Αγ.Ι. Ρέντη 
4. Οµάδα φιλόζωων Ταύρου  
5. Φιλοζωική Οµάδα  Κερατσινίου 
6. Οµάδα φιλόζωων Νίκαιας  
7. Οµάδα φιλόζωων Πετρούπολης 
8. Οµάδα φιλόζωων Ιλίου  
9. Φιλοζωική οµάδα Κορυδαλλού 

 

 
10. Ζωοφιλικός και περιβαλλοντολογικός  

            σύλλογος Περάµατος 
11. Οµάδα φιλόζωων Αγ. Βαρβάρας 
12. Οµάδα φιλόζωων ∆ραπετσώνας  
13. Φιλοζωικό σωµατείο Μοσχάτου 
14. Οµάδα φιλόζωων Αιγάλεω  
15. Οµάδα φιλόζωων Περιστερίου 
16. Φιλοζωικό σωµατείο Χαϊδαρίου

 
 


