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Κάτοικος της τοπικής κοινότητας Σταγιατών, της Πορταριάς, διαµαρτυρήθηκε στο
Συνήγορο το 2014 για ενέργειες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων. Ειδικότερα, κατ’
εφαρµογή της σχετικής απόφασης του 2007 του Νοµάρχη Μαγνησίας «Περί
διατήρησης οικόσιτων ζώων και πτηνών στο Νοµό Μαγνησίας», η υγειονοµική
υπηρεσία είχε ζητήσει την αποµάκρυνση των οικόσιτων ζώων που διατηρούσε η εν
λόγω κάτοικος Σταγιατών στο οικόπεδο της οικίας της, επειδή ο πρώην ∆ήµος
Πορταριάς ανήκε στους τουριστικούς χώρους, όπου απαγορευόταν η διατήρηση
οικόσιτων ζώων και πτηνών.
Ωστόσο, η ενδιαφερόµενη είχε λάβει βεβαίωση ότι η τοπική κοινότητα Σταγιατών δεν
είναι χαρακτηρισµένη τουριστική περιοχή ούτε πριν ούτε µετά την ισχύ και την
εφαρµογή του Προγράµµατος ‘Καλλικράτης’, βασιζόµενη στη σχετική νοµοθεσία.
Ο Συνήγορος επισήµανε την αναγκαιότητα να υπάρξει η από κοινού συνεργασία
των αρµοδίων υπηρεσιών προκειµένου να διευκρινισθεί το ισχύον καθεστώς, σχετικά
µε το ζήτηµα του χαρακτηρισµού του επίµαχου οικισµού ως τουριστικού τόπου ή µη,
λόγω των διιστάµενων απόψεων.
Λαµβάνοντας, δε, υπόψη ότι η διοικητική δοµή των ∆ήµων και Κοινοτήτων της
χώρας τροποποιήθηκε µε το Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης’, η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε
από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων την
ανάληψη πρωτοβουλίας προκειµένου να εκδοθεί νέα απόφαση περί διατήρησης
οικόσιτων ζώων και πτηνών στη Μαγνησία & Σποράδες η οποία θα επιλύει το ζήτηµα
µε σαφήνεια.
Μετά από διαµεσολαβητικές προσπάθειες της Ανεξάρτητης Αρχής, οι αρµόδιες
υπηρεσίες προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ΄
αρ. 8735//29-12-17 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα: ‘Μέγιστος
επιτρεπόµενος αριθµός οικόσιτων ανά ∆.Κ.-Τ.Κ. της Π.Ε. Μαγνησίας’, µε την οποία
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διατήρησης, χωρίς άδεια, οικόσιτων ζώων
και πτηνών στην ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς και ο επιτρεπόµενος αριθµός
ανά ∆.Κ./Τ.Κ.
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