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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ.
14769/2016 αναφορά η οποία έλαβε αριθμό 8/7-4-2016 στο μητρώο. Η καταγγέλλουσα, είναι

δημότισσα της πόλεως Κοζάνης. Απευθύνθηκε προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του
δήμου Κοζάνης με την με αριθμό 4854/5-2-2016 αίτησή της και ζήτησε να οριστούν
συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για επίσκεψη στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς με σκοπό να βοηθήσουν στην προώθηση υιοθεσιών των υπαρχόντων σκύλων
και στο να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια είναι δυνατή.
Η Υπηρεσία μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της αίτησης δεν είχε απαντήσει στο αίτημά της
και λόγω αυτού ζήτησε την σύμπραξη του συμπαραστάτη.
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Η
ανωτέρω δημότισσα θίγεται από την συμπεριφορά της Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης και
ως εκ τούτου η αναφορά της πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το νομικό πλαίσιο που διέπει το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ρυθμίζεται από
τους ν. Ν 4039/2012 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, τον Ν 604/1977 και το Ν 463/1978.
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αδέσποτων

4039/2012

ζώων

:

συντροφιάς

«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί
να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία,
αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη
συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι
κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο
οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών
εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο
χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η
εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα
σωματεία,

για

την

άσκηση

των

αρμοδιοτήτων

αυτής

της

παραγράφου.»

2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και
λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων
συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και
ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από

το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να
παρέχεται και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και
λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν
χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους
διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και
του π.δ. 463/1978. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από την
αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόμενα από την
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιμα καθορίζονται από 1.000 έως 10.000
ευρώ. Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή
και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικα σωματεία και ενώσεις, που
διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική
υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
604/1977

και

του

π.δ.

463/1978.

…………………………………………………………………………………………………………..
«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα
υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή
και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς
περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση,
στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη
διαδικτυακή

ηλεκτρονική

βάση.

β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από
ιάσιμο

νόσημα,

υποβάλλονται

στην

κατάλληλη

θεραπευτική

αγωγή.

γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι
πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω
γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες
ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα,
εποπτεία

και

τη

διαδικασία

υιοθεσίας

τους,

υποβάλλονται

σε

ευθανασία.»

……………………………………………………………………………………………………………
13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με τις επιτρεπόμενες μεθόδους ευθανασίας, τους όρους λειτουργίας των κινητών
εγκαταστάσεων πραγματοποίησης κτηνιατρικών πράξεων, σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς,
καθώς

και

κάθε

άλλο

σχετικό

θέμα.

«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

καθορίζονται οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρμόδια
Περιφέρεια σε Δήμους, σε Συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, σε
εγκεκριμένα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα
καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.»
«15. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ο δήμος και οι σύνδεσμοι
δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής
ενίσχυσης, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, η διενέργεια ελέγχων και κάθε
άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτείται ο οικείος Περιφερειάρχης για τον
ορισμό

των

μελών

των

συλλογικών

οργάνων

που

προβλέπονται

σε

αυτήν.»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Κατόπιν υποβολής έγγραφου ερωτήματος η αρμόδια Υπηρεσία απάντησε ότι είχε ήδη
αποστείλει απάντηση στην καταγγέλλουσα με αριθμό πρωτοκόλλου 10598/17-2-2016.
Συγκεκριμένα απάντησε ότι έχει επιληφθεί επί του θέματος με τον κανονισμό λειτουργίας
του καταφυγίου στο άρθρο 15 το οποίο αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται σε
διαβούλευση όπως ορίζει ο Νόμος και θα οριστικοποιηθεί με την ψήφιση του από το
Δημοτικό

Συμβούλιο

Κοζάνης.

Το υπό ψήφιση άρθρο έχει ως εξής :
Άρθρο 15. Επισκέψεις στο καταφύγιο
Το καταφύγιο μπορούν να επισκέπτονται εκπρόσωποι φορέων, σχολείων, συλλόγων, κλπ,
καθώς και ενδιαφερόμενοι μεμονωμένοι πολίτες, με σκοπό την υιοθεσία ζώων . Πριν από
την επίσκεψη προηγείται επικοινωνία με το συντονιστή του προγράμματος ή τον υπεύθυνο
κτηνίατρο του ενδιαιτήματος, ο οποίος υποχρεωτικά παρευρίσκεται στο καταφύγιο σε κάθε
επίσκεψη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τηρούνται οι οδηγίες του υπεύθυνου κτηνιάτρου.
Οι χώροι απομόνωσης επικίνδυνων ζώων και ανάρρωσης δεν είναι επισκέψιμοι.
Κατόπιν τούτων η συμπαραστάτης θα παρακολουθήσει την διαδικασία ολοκλήρωσης
ψήφισης του κανονισμού λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και θα ενημερώσει
την αιτούσα για τα αποτελέσματα αυτής.
Κοζάνη 11-5-2016
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