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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3170/2003 ΠΕΡΙ
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στις 24.07.2006 πολίτης έπεσε θύμα επίθεσης αδεσπότου ζώου με συνέπεια να
τραυματιστεί σοβαρά. Υπέβαλε έγγραφο προς το ∆ήμο Βόχας, στην περιοχή του οποίου
συνέβη το γεγονός, όπου τους ενημέρωνε για το θέμα και τους ζητούσε να προβούν στις
αναγκαίες ενέργειες για την περισυλλογή των αδεσπότων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. ∆εν υπήρξε καμία απάντηση ούτε και στο υπομνηστικό του έγγραφο στο
∆ήμο. Μετά από πάροδο μηνών, ο Αστυνομικός Σταθμός Ζευγολατιού, απαντώντας σε
αίτημα του πολίτη, τον ενημέρωσε ότι η συγκέντρωση των αδεσπότων στο
συγκεκριμένο σημείο, όπου είχε δεχθεί την επίθεση, οφείλεται στο γεγονός ότι περίοικοι
και υπάλληλοι του παρακείμενου Super Market ταΐζουν τα ζώα. Ο πολίτης υπέβαλε εκ
νέου αίτημα στο ∆ήμο, επισυνάπτοντας το έγγραφο της Αστυνομίας. Εν τέλει, έλαβε μια
απάντηση στις 27.03.2007, που τον πληροφορούσε ότι ο ∆ήμος είναι γνώστης του
προβλήματος των αδεσπότων, και προτίθεται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον
περιορισμό του φαινομένου. Ωστόσο, κανένα τέτοιο μέτρο δεν ελήφθη.
Στις 26.04.2007 πολίτης προσέφυγε στο Σ.τ.Π. με αίτημα να λάβει ο ∆ήμος τα αναγκαία
μέτρα για την προστασία των πολιτών από τα αδέσποτα. Στις 21.06.2007 υπέβαλε εκ
νέου έγγραφο στο ∆ήμο, με το επιπλέον αίτημα να αποζημιωθεί για τη ζημία που είχε
υποστεί από το ατύχημα. Στις 10.08.2007 έλαβε απάντηση από το ∆ήμο, στην οποία ο
∆ήμος τον διαβεβαίωνε εκ νέου ότι επρόκειτο να προβεί σε κάθε προβλεπόμενη από το
νόμο ενέργεια για τα εντός της περιφερείας του αδέσποτα ζώα. Καλούσε επίσης τον
πολίτη να υποβάλει τα δικαιολογητικά του για να κριθεί το αίτημα της αποζημίωσης. Ο
πολίτης τα υπέβαλε, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Εν τέλει ο πολίτης προχώρησε σε
κατάθεση αγωγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του ∆ήμου
Βόχας, με αίτημα την αποζημίωσή του με το ποσό των 18.402,09 € εντόκως μέχρι την
οριστική εξόφληση. Η δικάσιμος έχει ορισθεί για τις 20.11.2008.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Σ.τ.Π.
Στις 20.11.2007 ο Σ.τ.Π. επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ∆ήμο (∆ιευθύντρια ∆ήμου και
Νομική Σύμβουλο) από τα οποίες ενημερώθηκε ότι, όσον αφορά στο αίτημα της
αποζημίωσης, ο ∆ήμος δεν μπορεί να ενεργήσει μη υπαρχούσης δικαστικής απόφασης,
και όσον αφορά στο θέμα των αδεσπότων, ο ∆ήμος δεν διαθέτει κονδύλια ώστε να
προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες. Επικαλέστηκε επιπλέον την αδράνεια των
περισσοτέρων δήμων της χώρας πάνω στο θέμα αυτό.
Στις 20.12.2007 ο Σ.τ.Π. απέστειλε προς το ∆ήμο έγγραφο με τις απόψεις του επί
αμφοτέρων των θεμάτων, με κοινοποίηση προς την ∆ιεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε.1 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προς την ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής
της Ν.Α. Κορινθίας. Έκτοτε είχε επανειλημμένες τηλεφωνικές επαφές με όλες τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στις 17.01.2008 η Ν.Α. Κορινθίας απέστειλε έγγραφο προς το ∆ήμο Βόχας,
επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθεί στις άμεσες προτεραιότητες του ∆ήμου η
προστασία των πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών του ∆ήμου, οι οποίοι κατά τους
θερινούς μήνες πολλαπλασιάζονται, από τους κινδύνους που εγκυμονούν τα αδέσποτα
ζώα, τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη δημόσια υγεία. Το έγγραφο αυτό
κοινοποιήθηκε στο Σ.τ.Π.
Την ίδια ημερομηνία η ∆ιεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων απέστειλε έγγραφο προς το Σ.τ.Π. με το οποίο τον πληροφορούσε ότι
ενημέρωσε το ∆ήμο Βόχας ότι οφείλει να συμμορφωθεί προς τα διατάξεις του Ν.
3170/2003. Ωστόσο, το Υπουργείο επισήμαινε περαιτέρω ότι το πρόβλημα της
αδράνειας στο ζήτημα των αδεσπότων, που δεν αποτελεί αποκλειστικότητα του ∆ήμου
Βόχας, αλλά υπάρχει σε πολλούς ∆ήμους της χώρας, οξύνεται από τη μη πρόβλεψη στο
συγκεκριμένο νομοθέτημα (Ν. 3170/2003) κυρώσεων για τις περιπτώσεις μη εφαρμογής
των σχετικών διατάξεων από τους ∆ήμους, ενώ υφίστανται αντίστοιχες κυρώσεις για
τους ιδιώτες ιδιοκτήτες ζώων που προξενούν ζημίες. Για τον λόγο αυτό, έχει εισηγηθεί
συγκεκριμένες τροποποιητικές διατάξεις, με πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων, οι οποίες
ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει δεκτές. Οι προτάσεις αυτές τέθηκαν στην διάθεση
του Σ.τ.Π.
Στις 7 Απριλίου 2008 ο ∆ήμος Βόχας με την υπ’ αριθμ. 68/2008 απόφαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα να συνάψει προγραμματική σύμβαση με
τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο ∆ήμων Αθήνας-Πειραιά, σχετικά με την περίθαλψη
αδεσπότων ζώων στην περιοχή του ∆ήμου. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 06.06.2008 και υπογράφηκε στις
21.07.2008. Στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται η περισυλλογή των αδεσπότων,
μεταφορά στο ∆Ι.Κ.Ε.Π.Α.Ζ, φροντίδα κατά την εκεί παραμονή στείρωση, εμβολιασμός,
φάρμακα, περιλαίμιο, κονκάρδα όπου θα αναφέρεται ότι πρόκειται για σκύλο
εμβολιασμένο και στειρωμένο, και επιστροφή των ζώων στο ∆ήμο.
Ο Σ.τ.Π. θεωρεί πολύ θετικό το βήμα του ∆ήμου, και προβαίνει σε δημοσιοποίηση της
ανταπόκρισης με σκοπό να στηριχθεί η βιωσιμότητα της επιλογής αυτής και να
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση από όσους ∆ήμους παραμένουν ακόμη αδρανείς.

