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Αξιότιμοι κύριοι, 

Ως εκπρόσωποι του υπό σύσταση Σωματείου των Κατοίκων Επέκτασης θέρμης, ομάδα η οποία αυτή τη 

στιγμή απαριθμεί 868 μέλη, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή διαμαρτυρόμενοι εντονότατα 

για την απύθμενη αδιαφορία σας για τα περισσότερα θέματα της περιοχής της Επέκτασης Θέρμης. Εν 

προκειμένω θα εστιάσουμε στα θέματα που αφορούν τα αδέσποτα ζώα, και κυρίως των σκυλιών.  

Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, με 

αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η υγεία, όσο και η σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια πεζών 

(παιδιών και ενηλίκων), οδηγών δικύκλων, αθλούμενων κλπ. Τους τελευταίους μήνες, με 

αποκορύφωμα, το διάστημα των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, που λόγω της πανδημίας και 

των επιβληθέντων περιοριστικών μέτρων η μοναδική διέξοδος των κατοίκων ήταν και είναι η σωματική 

άσκηση/περίπατοι στην περιοχή, πολλοί από εμάς δεχτήκαμε επιθέσεις από επιθετικά σκυλιά. Αυτό 

είναι ένα γεγονός που καταγγέλθηκε επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές και στο ΣΥΠΠΑΖΑΘ, χωρίς 

κανένα αποτέλεσμα. Το πρόσφατο θανατηφόρο συμβάν στον όμορο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη έχει 

εντείνει την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής μας, οι οποίοι είτε αποφεύγουν να περπατήσουν και 

να αθληθούν στη γειτονιά τους, είτε το πράττουν με φόβο καρδιάς και χωρίς καμία ανεμελιά. Σε αυτήν 

την κατάσταση έρχεται να προστεθεί και η εικόνα ενός τεράστιου σκουπιδότοπου εξαιτίας του 

διαμελισμού των σκουπιδιών από τα αδέσποτα σκυλιά στους ξεχειλισμένους κάδους απορριμάτων, τα 

οποία αποδεδειγμένα αδυνατείτε να συλλέξετε προσεκτικά και τακτικά.  

Η ισχύσουσα νομοθεσία (νόμος 4039/2012) ορίζει με σαφήνεια, στο άρθρο 9 αυτού,ότι «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.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 φιλoζωικά 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. 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, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο 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, όπως ισχύουν. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται 

συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα 

συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και 

αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, 

όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος 

πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών έχει ο 

οικείος Δήμος. 

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.  

- Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, 

υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.  

- 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 

φιλοζωικα σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας 

τους, υποβάλλονται σε ευθανασία. 

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η 

πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για 

την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσομενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι 

Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα 

ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν 

απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό 

την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε 

περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους 

χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους 

σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στους 

περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης ΑΕ. Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 ρυθμίζονται οι 

λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που 

αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους».  

Επιπλέον, και πέραν των ανωτέρω θα πρέπει ο Δήμος να λάβει σοβαρά υπόψη και την παράγραφο 2 

του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τον οποίο «…κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται 

για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.. Για τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παραγράφου 5 του άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη 

βαρύνει τον οικείο Δήμο». 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και κυρίως του γεγονότος ότι ο κόσμος είναι εξαγριωμένος με την 

υπάρχουσα κατάσταση, καταγγέλλουμε την έλλειψη αποτελεσματικότητας και την αδράνειά σας να 

αντιμετωπίσετε ένα θέμα απολύτως δική σας αρμοδιότητας και ευθύνης.  

Σας καλούμε να μας απαντήσετε άμεσα τι από όλα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία σχετικά με την 

περισυλλογή και διαχείριση των αδεσπότων ζώων έχει πράξει η Αρχή σας, δίχως να μας παραπέμψετε 

στο ΣΥΠΠΑΖΑΘ, ο οποίοςαποδεικνύεται, εκ του αποτελέσματος, ανεπαρκής να αντιμετωπίσει την 

κατάσταση.  



1. Να μας απαριθμήσετε τα υπάρχοντα καταφύγια και δομές ζώων που υπάρχουν στις 

πλησιέστερες περιοχές της γειτονιάς μας.  

2. Να μας ενημερώσετε σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης για τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων από τα οποία έχει χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Θέρμης και πού αναλώθηκαν τα 

ποσά.  

3. Να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύετε να προχωρήσετε για την άμεση 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να παραμείνουμε άπρακτοι. Οι συμπολίτες μας έχουν ήδη 

ενημερωθεί για τα νόμιμα δικαιώματά τους και τον τρόπο διεκδίκησης αποζημίωσης στην περίπτωση 

επίθεσης τους από αδέσποτο ζώο, αποζημίωση η οποία εξ ολοκλήρου βαρύνει το Δήμο.  

Αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση αυτής της κατάστασης είναι επιβεβλημένη πριν φτάσουμε στο σημείο 

να θρηνήσουμε κάποιο θύμα. Τόσο η ασφάλεια των δημοτών και κατοίκων, όσο και ηυγεία δεν είναι 

πολυτέλεια. Είναι βασικά δικαιώματα των δημοτών τα οποία οφείλει να προασπίζεται ο Δήμος και να 

προσφέρει στους δημότες τιςυπηρεσίες του στον υψηλότερο βαθμό.  

Με εκτίμηση, 

Επιτροπή Κατοίκων Επέκτασης Θέρμης 

Εύα Χατζηδήμου 

Γιώργος Λίτος 

Θωμάς Μέλλιος 

Χριστίνα Μωυσιάδου 

Γιάννης Χριστόπουλος 

Ιωάννα Μήτσια 

Μιχάλης Βακουφάρης 

Θεόδωρος Σπηλιωτόπουλος  


