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Θέρμης

Θέμα: Σε σχέση με την Αρ.Πρωτ.:13680/24.04.2020 επιστολή διαμαρτυρίας σας, ως άτυπης
επιτροπής κατοίκων της επέκτασης Θέρμης, ο Δήμος Θέρμης σας ενημερώνει για τα εξής:

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στο δήμο μας τη δημιουργία ομάδας γειτονιάς από εσάς, τους
συνδημότες μας, κατοίκους της επέκτασης Θέρμης, που ενδιαφέρεστε για την επίλυση των
προβλημάτων της καθημερινότητας στην περιοχή σας. Αντίστοιχες επιτροπές κατοίκων ή ομάδες
γειτονιάς υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του μεγάλου Δήμου μας, οι οποίες συνεργάζονται
παραγωγικά και δημιουργικά με τον Δήμο μας και τα νομικά του πρόσωπα και συμβάλλουν
καθοριστικά στον εντοπισμό των προβλημάτων της περιοχής τους και την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη επίλυσή τους. Η αναγνώριση της συλλογικής ευθύνης και η συνεργασία των
κατοίκων με τους φορείς προσφέρει πάντοτε ένα βασικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη και την
εξασφάλιση της ποιότητας ζωής.
Στην επιστολή σας εκφράζετε μια έντονη διαμαρτυρία “για την απύθμενη αδιαφορία του Δήμου για
τα περισσότερα προβλήματα της περιοχής της επέκτασης Θέρμης”. Πέρα από το “βερμπαλισμό”
που υποδεικνύουν οι εκφράσεις σας στην επιστολή, δυστυχώς, δεν αναφέρεστε σε κάποια
συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία, θα έπρεπε, ήδη, να τα έχετε προβάλει και συζητήσει με τη
διοίκηση του Δήμου, στο πλαίσιο μιας αρωγούς συνεργασίας και αληθινής πρόθεσης επίλυσής τους
από μέρους σας.
Θα μας επιτρέψετε , βέβαια, να σας κάνουμε γνωστό, ότι ο Δήμος μας, διοίκηση και υπηρεσίες,
εντοπίζει και επιλύει, συνεχώς, τα προβλήματα της περιοχής σας, όπως και όλων των περιοχών του
Δήμου μας, με τους δικούς του μηχανισμούς, με στρατηγικές και δράσεις ανάπτυξης και έργα
υποδομής, που προχωρούν τόσο στην επέκταση της Θέρμης όσο και στο σύνολο των περιοχών του
Δήμου. Καθημερινά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή του Δήμου μας καταγράφονται ζητήματα ή
και προβλήματα που προκύπτουν με το δικό τους βάθος και εύρος, για τα οποία όμως έχουμε
επιλέξει ως διοίκηση ως ιδανικό τρόπο επίλυσής τους την επικοινωνία και τη συνεργασία μας με
τους πολίτες και όχι τη σύγκρουση. Γιατί πιστεύουμε ότι με τη σύγκρουση δεν βρίσκεις λύση στα

προβλήματα. Η ανάπτυξη του Δήμου μας αποτελεί μια συλλογική δουλειά στην οποία και εσείς
μπορείτε να συμμετέχετε και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε.
Η καλή διάθεση και η συνεννόηση είναι "αυτά" που εδώ και χρόνια ως διοίκηση μας επιτρέπουν
την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά σε κάθε γωνιά ενός από τους
μεγαλύτερους σε έκταση δήμους, χωρίς διακρίσεις και σε απόλυτη συνεργασία με τους δημότες
μας.
Αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, για τη σωστή ενημέρωση των
πολιτών μας σας παραθέτουμε τα εξής: Η ύπαρξη πολλών αδέσποτων ζώων σε κάθε περιοχή της
χώρας μας αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα που σχετίζεται κυρίως με την νοοτροπία του λαού
μας (οι περισσότεροι προτιμούμε να ταϊζουμε δεκάδες αδέσποτα στη γειτονιά μας αλλά δε θέλουμε
να αναλάβουμε την ευθύνη της υιοθεσίας τους και της εξασφάλισης στέγης στο χώρο μας), με
ελλείψεις στη νομοθεσία και με ελλείψεις πόρων προς τους Δήμους από την κεντρική διοίκηση
προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με
κατάλληλα μέσα το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
Στην επιστολή σας αναφέρεστε στην έντονη ανησυχία των κατοίκων της επέκτασης λόγω της
αύξησης των αδέσποτων ζώων και παραθέτετε αναλυτικά τη νομοθεσία που ισχύει για τα
αδέσποτα. Ασφαλώς και συμμεριζόμαστε την ανησυχία των κατοίκων όχι μόνο στην περιοχή σας
αλλά και σε όλο το Δήμο. Εξάλλου, στον ίδιο δήμο ζούμε όλοι μας και τις ίδιες ανησυχίες έχουμε
όλοι μας.
Ιδιαίτερα, το θέμα των αδέσποτων μας απασχολεί και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στο πλαίσιο
της ισχύουσας νομοθεσίας, προστατεύοντας τα αδέσποτα ζώα παράλληλα και ταυτόχρονα με την
ασφάλεια και προστασία των δημοτών μας. Για το λόγο αυτό, και επειδή το ζήτημα της διαχείρισης
των αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να λυθεί μεμονωμένα από έναν Δήμο αλλά απαιτεί συλλογική
αντιμετώπιση τόσο θεσμική όσο και πρακτική, στείλαμε με πρόσφατη επιστολή μας τις προτάσεις
μας στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για τη βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου και των πρακτικών και διαδικασιών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
Ο ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο έχει αναλάβει από τη
σύστασή του και μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα της περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων για τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης και Καλαμαριάς εφαρμόζοντας την ισχύουσα
νομοθεσία. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής
και περίθαλψης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα 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. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν
υιοθετηθεί και σύμφωνα με τη γνωμάτευση του κτηνιάτρου κρίνονται ότι είναι υγιή,
επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν
σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό
και στείρωση.
Ο ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ. σε τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνει στην περισυλλογή αδέσποτων
σκύλων από την ευρύτερη περιοχή της επέκτασης και συγκεκριμένα στο φράγμα της Θέρμης
πραγματοποιώντας όλες τις προβλεπόμενες κτηνιατρικές πράξεις (στείρωση, εμβολιασμός,
αποπαρασίτωση και τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφή στο ΥΠΠΑΤ). Τα
συνεργεία του Συνδέσμου διενεργούν συχνά αυτοψίες για να διαπιστωθεί η ύπαρξη καινούριων
ζώων και για να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους αλλά δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση όλων των
σκύλων της περιοχής. Οι επανεντάξεις των ζώων που διαχειριζόμαστε γίνονται πάντα εκτός
νοσοκομείων, σχολείων, αθλητικών κέντρων, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας, λιμανιών,
αεροδρόμιων και αρχαιολογικών χώρων. Παρόλα αυτά τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα ακόμα και
σε αυτές τις περιοχές.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων που να πληροί τις προϋποθέσεις
λειτουργίας που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για
τη διαχείρισή τους ο ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ που εκπροσωπεί τον Δήμο Θέρμης συνεργάζεται με
συμβεβλημένο ιδιωτικό ενδιαίτημα το οποίο προκύπτει κάθε φορά μετά από δημόσιο ηλεκτρονικό
διαγωνισμό αναρτημένο στη Διαύγεια. Η ύπαρξη διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων
κρίνεται αναγκαία και για το λόγο αυτό έχει αγοραστεί από το ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ αγροτεμάχιο 33
στρεμμάτων, έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή του και το έργο πήρε
πρόσφατα έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο. Σημειώνεται ότι νόμιμα ιδιωτικά καταφύγια
αδέσποτων ζώων φιλοζωικών σωματείων εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης επίσης δεν υπάρχουν.
Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατών) στον Δήμο Θέρμης είναι πολύπλευρη και
περιλαμβάνει
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αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, στείρωση, περίθαλψη ασθενών, ορθοπεδικά χειρουργεία σε
τροχαία, θεραπεία λεϊσμανίασης, κλπ), την παραμονή των ζώων στο συμβεβλημένο ενδιαίτημα, την
προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων, την προμήθεια ιατροφαρμακευτικής υλικού και
την αποτέφρωσης των ζώων που καταλήγουν. Για όλες αυτές τις ενέργειες γίνονται νόμιμες
συμβάσεις με ιδιώτες οι οποίες είναι αναρτημένες στη Διαύγεια.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2019 στο Δήμο Θέρμης ο ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ
πραγματοποίησε 100 στειρώσεις (83 σε σκύλους και 17 σε γάτες), ανέλαβε την περίθαλψη 122

αδέσποτων ζώων (105 σκύλων και 17 γατών), πραγματοποίησε 320 αντιλυσσικούς εμβολιασμούς
και υιοθετήθηκαν 46 ζώα. Ταυτόχρονα διαχειρίζεται αιτήματα συνδημοτών μας που αφορούν
διάφορα θέματα σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα σε όλη την έκταση του Δήμου Θέρμης.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι τα οικονομικά δεδομένα για έτος 2019, όπως και για τα προηγούμενα έτη
είναι αναρτημένα στη Διαύγεια και άρα στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.
Στον επίλογο της επιστολής σας αναφέρετε ότι “δεν πρόκειται να παραμείνετε άπρακτοι”. Ο Δήμος
μας δεν θέλει να παραμείνετε άπρακτοι. Είναι βασική δημοκρατική υποχρέωση του κάθε δημότη να
συμμετέχει στα κοινά και οφείλει να προσφέρει με τις γνώσεις, το διαθέσιμο χρόνο του και την
εμπειρία του στο κοινό καλό. Αυτό είναι το νόημα της συνεργασίας και της συλλογικότητας στην
ανάπτυξη ενός τόπου.
Σε έναν Δήμο, όπως ο Δήμος Θέρμης, που τόσο η διοίκηση όσο και οι υπηρεσίες του επί σειράς
ετών επιτυγχάνουν με αποτελεσματική δράση και παραγωγή σημαντικών έργων την εξασφάλιση
ολοένα και καλύτερης ποιότητας ζωής στους συνδημότες μας, η “απραγία” σας δε θα μας βοηθήσει.
Σας περιμένουμε ενεργούς, σας περιμένουμε να συζητήσουμε, σας περιμένουμε να συνεργαστούμε.

Ο Δήμαρχος Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος

