4 Μαΐου 2015
Αριθµ. Πρωτ.: 193440/17095/2015
Πληροφορίες: Μαρία Α̟οστόλου
Προς:
1. Κυρία ∆ωροθέα Κολυνδρίνη
Αντι̟εριφερειάρχη ΠΕ Μαγνησίας
Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως
380 01 Βόλος
2. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
ΠΕ Μαγνησίας & Σ̟οράδων
∆ιοικητήριο
380 01 Βόλος
3. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού
ΠΕ Μαγνησίας & Σ̟οράδων
∆ιοικητήριο
380 01 Βόλος
4. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου
ΠΕ Μαγνησίας & Σ̟οράδων
2ας Νοεµβρίου 135
380 01 Βόλος
5. ∆ηµοτική Ενότητα Πορταριάς ∆ήµου Βόλου
Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων
Τσαξίρη 1
370 11 Πορταριά
Θέµα: ∆ιατήρηση οικόσιτων ζώων στις Σταγιάτες
Αξιότιµη κυρία Αντι̟εριφερειάρχη, Αξιότιµοι κύριοι/κυρίες,
Ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνά αναφορά της κας *** (κωδικός υ̟όθεσης 193440),
σχετικά µε το ζήτηµα ̟ου έχει ̟ροκύψει α̟ό τη διατήρηση οικόσιτων ζώων στην οικία της
στις Σταγιάτες, ∆ηµοτικής Ενότητας Πορταριάς.
Ειδικότερα, σε συνέχεια σχετικών καταγγελιών, η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριµνας ΠΕ Μαγνησίας & Σ̟οράδων διενήργησε αυτοψία στην οικία της κας *** και την
ενηµέρωσε ότι θα ̟ρέ̟ει να α̟οµακρύνει τα οικόσιτα ζώα α̟ό το οικό̟εδό της, βασιζόµενη
στην υ̟΄ αρ. 10916/29-11-07 α̟όφαση Νοµάρχη Μαγνησίας ’Περί διατήρησης οικόσιτων ζώων
και ̟τηνών στο Νοµό Μαγνησίας’, η ο̟οία ορίζει στο άρθρο 2 ότι «Α̟αγορεύεται η διατήρηση
οικόσιτων ζώων και ̟τηνών στις ̟όλεις, κωµο̟όλεις µε ̟ληθυσµό ̟άνω α̟ό 5000 κατοίκους καθώς και
στους συνοικισµούς, χωριά, κωµο̟όλεις, ανεξαρτήτου ̟ληθυσµού ̟ου είναι τουριστικοί χώροι ή
̟αρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον», ενώ το άρθρο 3 ορίζει «Ως τουριστικοί χώροι ή τό̟οι µε
τουριστικό ενδιαφέρον χαρακτηρίζονται οι ̟αρακάτω: ∆. Σκιάθου, ∆. Σκο̟έλου, ∆. Αλοννήσου, ∆. Ν.
Αγχιάλου, ∆. Ζαγοράς, ∆. Πορταριάς, Κοιν. Μακρινίτσας, ∆. Αγριάς…».
Ωστόσο, η Το̟ική Κοινότητα Σταγιατών χορήγησε, στην αναφερόµενη, βεβαίωση, κατά
το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας «…η Το̟ική Κοινότητα Σταγιατών της ∆ηµοτικής Ενότητας Πορταριάς
του ∆ήµου Βόλου δεν είναι χαρακτηρισµένη τουριστική ̟εριοχή ούτε ̟ριν ούτε µετά την ισχύ και την
εφαρµογή του Προγράµµατος ‘Καλλικράτης΄ …ο ̟ληθυσµός της Το̟ικής Κοινότητας Σταγιατών µε
βάση τα στοιχεία της α̟ογραφής ̟ληθυσµού του έτους 2011ανέρχεται σε 121 κατοίκους», βασιζόµενη

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129

στο Π.∆. 899/10-12-76 ‘Περί ανακηρύξεως ̟εριοχών της Χώρας ως τουριστικών τό̟ων’, ό̟ου στο
άρθρο ̟ρώτο ανακηρύσσονται ως τουριστικοί τό̟οι «…λγ) ο ∆ήµος Βόλου, αι Κοινότητες
Ζαγοράς, Καλών Νερών, Νεοχωρίου, Μακρυνίτσης, Πορταριάς, Τσαγκαράδας, ο οικισµός Άγιος
Ιωάννης της Κοινότητος Αγ. ∆ηµητρίου…».
Η Ανεξάρτητη Αρχή, λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟ροαναφερόµενα. α̟ευθύνθηκε στις
ανωτέρω υ̟ηρεσίες µε το υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 193440/61167/18-12-14 έγγραφο, στο ο̟οίο
ε̟ισήµανε την αναγκαιότητα «…να υ̟άρξει η α̟ό κοινού συνεργασία των αρµοδίων υ̟ηρεσιών
̟ροκειµένου να διευκρινισθεί τι ισχύει για την ̟εριοχή. Λαµβάνοντας, δε, υ̟όψη ότι η διοικητική δοµή
των ∆ήµων και Κοινοτήτων της χώρας τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης’, η Αρχή
εκτιµά ότι θα ̟ρέ̟ει να εξετασθεί το ενδεχόµενο να καθορισθούν εκ νέου και µε σαφήνεια οι τουριστικοί
χώροι ή τό̟οι µε τουριστικό ενδιαφέρον του Νοµού Μαγνησίας, ̟ροκειµένου να α̟οφευχθούν ̟αρόµοια
̟ροβλήµατα και στο µέλλον…».
Σύµφωνα µε το υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 144259/2014 και 2463/2015/30-1-15 έγγραφο της ∆ηµοτικής
Ενότητας Πορταριάς «… η άλλοτε Κοινότητα Σταγιατών µε την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος
Καλλικράτης α̟οτελεί Το̟ική Κοινότητα της ∆ηµοτικής Ενότητας Πορταριάς του εναίου ∆ήµου Βόλου
… η εν λόγω Το̟ική Κοινότητα δεν έχει χαρακτηρισθεί αυτοτελώς µε ιδιαίτερη διοικητική ̟ράξη ως
τουριστική ̟εριοχή/τουριστικός χώρος … µε το Π∆ 899/76, όταν υφίστατο ως αυτοτελής Κοινότητα,
δεν είχε χαρακτηρισθεί ως τουριστικός χώρος .. µε την υ̟’ αρ. 10916/29-11-07 α̟όφαση Νοµάρχη
Μαγνησίας χαρακτηρίσθηκε τουριστικός χώρος ο ∆ήµος Πορταριάς, χωρίς όµως να γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά στην Το̟ική Κοινότητα Σταγιατών».
Ε̟ίσης, α̟ό το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 19/11-2-15 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Μαγνησίας & Σ̟οράδων ̟ροκύ̟τει ότι η εν λόγω υ̟ηρεσία
«…έχει α̟οστείλει το υ̟΄ αρ. ̟ρωτ. 3658/25-6-13 έγγραφο στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής, στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού µε κοινο̟οίηση στο γραφείο
Αντι̟εριφερειάρχη των Π.Ε. Μαγνησίας & Σ̟οράδων µε θέµα ‘Εισήγηση – ε̟ανασχεδιασµός
Νοµαρχιακής Α̟όφασης διατήρησης οικόσιτων στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σ̟οράδων’ …». Σύµφωνα
µε το α̟ό 25-6-13 έγγραφο, η ∆/νση Υγείας ζήτησε α̟ό τις συναρµόδιες υ̟ηρεσίες «… να
ε̟ανεξεταστεί η µέχρι σήµερα ισχύουσα νοµοθεσία …στο ̟λαίσιο της ̟ροστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας
και του Περιβάλλοντος γενικότερα, ̟ρέ̟ει να ε̟ανεξεταστούν: ο αριθµός των ε̟ιτρε̟όµενων ζώων ̟ου
µ̟ορούν να διατηρηθούν οικοσίτως … οι κανόνες υγιεινής ̟ου α̟αρέγκλιτα θα ̟ρέ̟ει να εφαρµόζονται
… να γίνει µια το̟ογραφική α̟εικόνιση-χαρτογράφηση των φυσικών ορίων των ̟εριοχών ό̟ου
ε̟ιτρέ̟εται η ανά̟τυξη ̟αρόµοιων δραστηριοτήτων … η ̟αρα̟άνω µελέτη-σχεδιασµός να είναι
συµβατός µε τη σηµερινή ̟ραγµατικότητα … σαφής διατύ̟ωση των α̟όψεων και θέσεων των οικείων
∆ήµων ως ̟ρος το χαρακτήρα ̟εριοχής (τουριστικός-κτηνοτροφικός κλ̟)». Η ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας & Σ̟οράδων α̟αντώντας στο, α̟ό 25-6-13
έγγραφο της υγειονοµικής υ̟ηρεσίας ανέφερε ότι «…ε̟ίκειται αλλαγή του νόµου 4056/12 …
θεωρούµε σκό̟ιµο … να ενηµερωθούµε για το ̟εριεχόµενο του νέου νόµου, ώστε στην ̟ερί̟τωση ̟ου
τυχόν διαλαµβάνεται µε την οικόσιτη κτηνοτροφία, να εκφραστεί ε̟ικαιρο̟οιηµένη ά̟οψη της
Ε̟ιτρο̟ής Σταυλισµού» (υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 12608/3-7-13 έγγραφο).
∆εδοµένου ότι έχει ̟αρέλθει εύλογο χρονικό διάστηµα α̟ό το έγγραφο της υγειονοµικής
υ̟ηρεσίας, στο ο̟οίο τέθηκε το ζήτηµα ε̟ανεξέτασης της ισχύουσας νοµαρχιακής α̟όφασης
για τη διατήρηση οικόσιτων ζώων στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σ̟οράδων, ̟αρακαλούµε ό̟ως
µας γνωστο̟οιήσετε τις α̟όψεις σας ε̟ί του θέµατος και ειδικότερα τις ενέργειες στις ο̟οίες
έχουν ̟ροβεί οι υ̟ηρεσίες σας για το ζήτηµα.
Περαιτέρω, ̟αρακαλείσθε ό̟ως ̟ροβείτε και στη χορήγηση των α̟αραίτητων
διευκρινίσεων για το ζήτηµα της ***, δεδοµένου ότι η υ̟άρχει διάσταση α̟όψεων σχετικά µε
το χαρακτηρισµό της Το̟ικής Κοινότητας Σταγιατών ως τουριστικός χώρος ή όχι.
Στο ̟λαίσιο της διαµεσολαβητικής της α̟οστολής, η Αρχή σας ενηµερώνει ότι η υ̟΄ αρ.
3179/08 α̟όφαση του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας αναφέρει ότι «…στο τελευταίο εδάφιο του

άρθρου 1 της ανωτέρω Υγειονοµικής διάταξης (υ̟’ αριθµ. Υ1β/2000/29.3.1995 Υγειονοµικής διάταξης)
ορίζεται ότι : «Τουριστικοί χώροι - Αρχαιολογικοί χώροι είναι οι χώροι, ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί έτσι
ε̟ισήµως, α̟ό τους αρµόδιους Κρατικούς φορείς, κατά ̟ερί̟τωση». Κατά την έννοια των ανωτέρω
διατάξεων ε̟ιτρέ̟εται κατ’ αρχήν η χωρίς άδεια διατήρηση οικόσιτων ζώων ή και ̟τηνών, ο µέγιστος
αριθµός των ο̟οίων καθορίζεται µε α̟όφαση του οικείου Νοµάρχη για κάθε ̟όλη, κωµό̟ολη, χωριό ή
οικισµό, σε κατοικηµένους τό̟ους µε ̟ληθυσµό µέχρι 5.000 κατοίκων, έστω και αν οι τό̟οι αυτοί
υ̟άγονται σε ευρύτερες ̟εριοχές και τό̟ους ̟ου, ε̟ειδή συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά τουριστικού
ενδιαφέροντος, έχουν χαρακτηρισθεί µε ̟ράξεις των αρµοδίων οργάνων ως τουριστικοί χώροι, εφόσον,
όµως, οι ε̟ιµέρους αυτοί τό̟οι είναι κυρίως γεωργοκτηνοτροφικοί και δεν έχουν χαρακτηρισθεί
αυτοτελώς µε ιδιαίτερη διοικητική ̟ράξη ως τουριστικοί χώροι, ούτε ̟αρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό
ενδιαφέρον…».
Κατό̟ιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη ̟ροτείνει εκ νέου την α̟ό κοινού
συνεργασία των αρµοδίων υ̟ηρεσιών και την ανάληψη ̟ρωτοβουλίας ̟ροκειµένου να
εκδοθεί νέα α̟όφαση η ο̟οία θα ε̟ιλύει το ζήτηµα µε σαφήνεια.
Ευχαριστούµε εκ των ̟ροτέρων για τη συνεργασία σας.

Με τιµή

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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