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ΘEMΑ: Απooτoλ( oτoι1εiων

Σε απΦvτηοη τoυ μ6oω ηλεκτρovικoli ταxυδρoμεioυ ηryρ6φoυ οαg, με ημερoμηνiα 18-04-12 και τiτλo
,Κακfi διαxεiρηoη των αδ6cπoτων ζcbων απ6 τo Σ.Υ.Π&Π.Α.Z.Α.Θ' aαc,ψωoτoτoιo0με τα εξηξ :

o Σ.Y.Π&Π.Α.Z.A.Θ εφαρμ6ζει πρoγρdμματα περιoυλλoγf1q-oτεiρωoηq αδ6oπoτων ζ6ωv στιζ

περιo1€q ευΘυνηq τoυ (Δημoι ΘερμαικoΦ, Θ6ρμηg, Kαλαμαρι&g και Πυλαiαζ-xoρτιdτη) σε συνεργασiα

με κτηνι&τρoυg τoυ αυλλ6γoυ μικρdrv ζd)ων Mακεδoνiαg-Θρdκηq.

Tα ζιbα πoυ περιαυλλξovται με ην παρoυoiα δημ6η o oπoioξ υπoδεικv1iει τo ζιbo και υπoγρdφει

υπε0Θυνα τo oκoπ6 τη6 απoμdκρυνoηg κ0Θε φoρ&, μεταφ6ρovται oε ιδιωτικd κτηνιατρεiα ιbοτε να

πραγματoπoιηΘoriν υπoxρεωτικιi η κλιvικη εξ6ταοη, o 6λεγxoq για τυx6v fπαρξη ηλ€κτρoνικηg

σημανσηζ και η τoπoΘι6τηoη oε περiπτωη πoυ τo ζωo δεν ξει, η oυμπλfρωoη τηE ατoμιΦζ καρτ6λαζ

τoυ ζιiloυ με τη φωτηραφiα τoυ, snap test leismania και oλικτ] ωoΘηκεοτερεκτoμη εφ6σov πρ6κειται

για Θηλυκ6 η ευν0υχισμ6ζ oτηv περiπτωoη αρσεvικoδ ζιboυ. Φυο,ικd o κτηνιατρoζ πρoβαiνει oε

oπoιαδηπoτε επUτλjoν εξ6ταση κρινει απαραιτητη αvιiλoγα με τηv κλινικη εικ6να και τα αρχιKα

κλιvικιi και εργαoτηριακιi ευρljματα.

Στη αυν6xεια μεταφ6ρovται oε αυμβεβλημθvo με τo Σfνδεσμo ενδιαiτημα πoυ πληρεi 6λε9 τι6

v6μιμε6 πρoδιαγραφ6t- και παραμεvoυv 7ημ6ρεζ τo λιγ6τερo τα Θηλυκιi-5ημ6ρεg τo λιγ6τερo τα

αρowικ& cυoτε vα τoυg 1oρηγηθεi μετηχειρητιt(α η καταλληλη αγο}γη. Eιiν διηνωoΘεi αoΘθvεια τ6oo

η ηωγf1 6oo και o 1ρ6ν0ζ παραμovηζ στo εvδιαiτημα για απoΘεραπεiα πoικiλoυν.

Στην περiπτωση τραυματιoμθvoυ f1 πdo1ovτog απ6 αoΘθvεια ζιboυ με ην {δια διαδικαoiα πoυ αφoριi

τηv περιαυλλoγη οτην περiπτωoη τηζ στεiρωσηζ, αυτd μεταφ6ρoνται oε ιδιωτικιi κτηvιατρεiα γivoνται



01 απαραiτητεζ εξετασεξ καΘε φoρα αν&λoγα με τo περιστατικ6. και αφoυ γiνει δι&τvωση η / και

χειρoυργικη επ6μβαση μεταφερ; γ.o onoΘ,ρ*n"ιo oτo ενδιαiτημα. Eφ6ooν τo ζ6o αναρρ6σει

n,η,., *o. πριv επανεvταχΘεi Θα oτειριυθεi,

Σε κoΘε περi,,ττωση o δημoτη9 πoυ υπ6δειξε τo ζιbο ενημερrilνεται για την πoρεια τoυ.

Kαπoια ζωα τραυματiΦνται οη oτoματικi1 κoλ6τητα κατ6 τη oυλληψi1 τoυg δαγκιbvor,ταq τo

μπαστooνι περιoυ}λoγηg. >:. *oμιo n,ρin..οη αυτ6 δεν απoτελεi κακoπoiηση και η αιμoρρηiα

διαρκε{ λiγα λ:πτ& 6oo και η τoπoΘθτηoη τoυ ζιiloυ oτo κλoυβι μεταφoραζ.

Παρ6λo πoυ πoλλoi πoλiτεq δηλ6ν0υν ευχαριστημεvoι α:ι6 ην" πoι6τητα των πρoσφερoμεvων

υπηρεσ16ν τoυ Συνδθoμoυ, *" *,,.*u σξ αναφερετε 6τι .'φλ6ζrooι-κdτoικoι των Δ{1μων με τoυe

oτoioυζ oυνερycιζ6μo*" ιupκρε ooρατoνo6νται yια την κακfi διαxεΙριoη αδtoπoτων ξcbων'' .

Mε δεδoμ6vα την πληΘ6ρα των περιoτατικι1:ν καΘημεριν&, την 6λλεuμη πρooωπικoιi και τo

αυγκεκριμεvo-δυoτυ1ιbg-ωραριo 
λειτoυργιξ, αoφαλ6q και Θα δημιoυηor1νται πρoβληματα. o

πρ6εδρoζ 6χει επικoινωνησει πoλλεζ φoρθζ με διKτιγ6ρo πoυ εκπρoσωπεi φλoζωικ6 σωματεiα τηq

Θεoοαλoνiκηg ιbοτ" '. **.,o;;;;;o,,o α,νεηαoιαg, ιrε oκoπ6 Φν ευ(ωiα των αδθοπoτων ζιbων,

αλλα δυστυχ6ζ η oυν0ντηoη o." ,i"..*,*φ,. ακ6μα. Ωστ6σο Θα Θ6λαμε vα μαq κoινoπoΦσετε τιζ

καταγγελiεq πoυ αφoρoo, o,.,g ouiερ ετε 
.,oε 

μαζικbE περιoυλλoyie και aτανατoπoθiτηoη Cιbων εrcτ6e

τoυ αoτικoδ ιoτoδ τηgπoληq''. 
.,.ft^.λ tα6τ.t1,)ν και απoπαραoιτωθοδν oτην περιof1 απ6

Η επανfl,ταξη 6λων των ζd]ων γiνεταl αφoυ εμβoλιαοτoυν και αa

61ιoυ περ1συ}λεχΘη** "",".,.* 
.",'δημoτη πoυ αρχικa τα υπ6δεξε και αφoυ εvημερωΘεi απo την

πρoηγotiμενη ημερo.,,μφ.,o υ".o aρeρo 9$10 η επανεvταξη γiνεται μακρι& απ6 περ1oχ6ζ με

νοοoκομεiα, o1oλεiα, αΘλητκ& κεντρα, αυτoκιιητ6δρoμoυ6 ταχεiαq κτκλoφoρiξ, λιμαν1α,

:.:":r1ΤJ::Jχ^ffi:::,Η:;g 6πωq ο 
):-"1:::* 

θ1oυν oταλΘεi επιoτoλ69 oτo'

Πανελλf1νιo κτηνιατρ..o ωιιη", ..", .,ηγη..*ο Φλλoγo Θεoοαλoνiκ:ηζ και σε αντ1πρoσωπευτικα

φιλoζωικ0 oωματεiα..u on,.ln *,'ng,,oυ Σurlεεoμou στξ |2.o3.2o\2 αλλ& ακ6μα δε μαζ εχoυν

:;:::;::;;;:;''bει τιg λειπoμiρειε, 
''"|':::;:Ζ:-::":::;:::,,::,,:;:":,::"

αδ6oπoτων ζδωy oτιg περιoxbq 6πoυ αυτ6. επαyενπ6'αooνται και θα oριoθετ1θoiπ oι τεριoxig oτι€ oπo{εe

δεν mιτρiπεται n *ouo,ou),",," ,*. τ6τε η επανεvταξη ζ(οων πoυ 6xoυν περιoυ}λε1Θε( απ6

περιoχεζ 6πωq ν06oκ0μεια' σχoλεια, αΘητικ& κθ},τρα, αυτ0κινητ6δρoμoι τα1εiαq κυκλoφoρiαg

λιμονια, αερoδρ6μ.o *o. oρio.oιoγ.κοi 1ιilρoι f1 aτιq περιπτιboειg πoυ o αριΘμ6q τoυg εiναι πoλtl

μη0λoζ η επανθγταηη γ.uoo. ..oq ..ν oρiων τoυ Δημoυ περιαυλλοYτig με την παρoυoiα τoυ δημδτη

πoυ ταυπ6δειξε. 
Z '^ .. τ^Λ1rl ι.,τ!σιΙξvα και θγK.υα ζιbα 6οo και σε ζ6α για τα

o Συνδεoμoq ανταπoκρινεται αμεοα τ6oo σε τραυματισμενα^]

oπoiα υπαρχει πρoφ.o.-η ,. ,,λl<*αγγελια 6τ1 6χoυν εκδηλιboει επιΘετικi1 συμπεριφoρα.

Για κ&Θε ζιin ",u,,,. "."**o.",.eιo 
μ",,o oτoι1εiα τoυ δημ6τη, τα 1αρακτηριoτικ& 

τoυ ζΦoυ, τη

φωτoγραφiα τoυ, τov αριθμ6 ηλεκτρoνικηζ τoυ οτ\μανoη9 και 6λεq τη κτηνιατρικ6q πρ&ξειq πoυ

πρηματoπoηΘηKαν. οιo κo.αγραφoνται oε βιβλiα ol)μφωνα με την KYΑ 207 |06 l 23.12'20i.|

(ΦΕΚ295'7 l 23.12.zol ι .ωxoq B,l και καταΘ6τoνται εττ.1oια oτη δεδΘυνoη κτηνιατρικηζ,



Δυoτυxιbq βιioη τoυ ισμ1oντoζ N6μoυ &ρθρo 5$2 η ευΘδνη για oπoιαδηπoτε πρ6κληoη βλαβηs η

ζημiαζ απ6 αδθozιoτα ζιbα oυvτρoφιιig βαρtivει απoκλειoτιKd και μ6vo τov oικειo Δημo. o

Σ.Y.Π&Π.Α.Z.Α.Θ εivαι υπoχρεωμ6vo6 να πρoβεi oε αυτoψiα oτην περιo1η 61ι μ6νo για την

πρoιioπιoη τηg Δημ6oιαq υγεiαg αλλιi και για την ευζωiα των iδιων των αδ6oπoτωv ζ6ων συvτρoφιαq

πoυ κατd περιπτ6σειζ κινδυνεtioυv. Zωα πoυ α) διαβιo0ν oε η6λεq η β) απoδεδειγμwα 6xoυv

δηκιiloει περιαυλλ6γoνται. Στην περiπτωoη α ακoλoυΘεiται η πoρεiα για τη οτεiρωοη τoυζ εVω η

επαvwταξη γivεται τ6oo oτov iδιo 1cορo 6oο και oε καπoια πλησGστερα oημεiα τη6 περιoιηs.Στη β

περιπτωση το ζιilo μεταφ6ρεται oε κτηνιατρεio και ελ6γ1εται κλιvικd. Στη oυν61εια ακoλoυΘεiται η

πoρεiα τηζ στεiρωσηζ. Σε 15 ημ6ρεg γivεται επανθλεyxog τηq κλιvικljg τoυ κατdoταoηg (ΚΥΑ με θ[μα

πρ6yραμμα mιτηρηηq τηq Λ6ooα9) ' aνγκαλειται επιτρoπη και αυτη απoφασιζει.

M61ρι τo Φεβρoυ0ριo 20]ι2 ιtτi1pγcιν 2 επιτρoπ6q βιioη τoυ &ρΘρoυ 7 τηζ Y.Α 280239 / 2003 oι oπoiεg

και παρακoλoυΘotioαv ζd:α τoυ πρoγριiμματog τoυ Συνδ6σμoυ :

1. t{ Eππρoπf1 παρακoλofΘησηg (oτην oπo{α και oυμμετεiμ ατoμo απ6 φιλoζωικ6 σωματεio)

και

2. tΙ Eπιστημoνικη επιτρoπη πoυ συγκαλεiται oε περiπτωση διαφωνiαζ ωζ πρoζ την ευΘανασια

Yπd'ρχoυv ζιbα οτo εvδιαiτημα πoυ εv6 η επιτρoπη παρακoλoι1Θηoηg απoφαvΘηκε υιoθεσiα (ληω

ιστoρικof, ιδιαiτερoυ χαρακτηρα, αoΘεvειιbν πoυ χ)ηζoυν καΘημερινη και εφ6ρoυ ζωηq θεραπεiα)

διατηρo0νται oτo ενδιαiτημα για 1ρ6vια, γιατi καvεζ δεv εχει εvδιαφερΘεi. o ΣΦνδεομog με επιστoλ,εζ

τoυ πo)λ6q φoρθg 61ει εvημερ6σει τoν δικηγ6ρo πoυ εκπρτ:oωπεi φλoζωικ0 σωματεiα τηζ

Θεσσαλoviκηζ και κατ,επ6κταση και τα φλoζωικ& για τα ζcυα αυτ0.

Θα 1αρoιiμε πoλr5 να oαE πρoωΘηooυμε φωτoγραφGζ και oτoι1εiα για τα ζcοα πoυ η επιτρoπη εχει

απoφαοioει να δoΘo6v για υιoΘεoiα 6στε να βoηΘησετε vα βρoυv αvαδ61oυg. 26α πoυ .χoυν

περιoυλληΘεi για τoν oπoιoδηπoτε d}λo λξω επαvwτ&ooovται οε α0ντoμo 1ρoνικ6 διιioημα.

Σε καν6να ζιbo δεv 61ει πρηματoπoιηΘεi ευΘαvασiα απ6 τo Σ.Y.Π&Π.Α.Z.Α.Θ παρα μ6νo σε

περiπτωoη κατd την οπoiα η διαηρηot'1 τoυ oτη ζωf1 {ταν αντiΘετη με τηv ευζωiα τoυ και παvτα μετα

απ6 γραπτf ,}.vωμoτευση κτηvιατρoυ, oυγκρ6τηoη τηg εππρoπf1q παρακoλoliΘηoηg και oμ0φωνη

απ6φαση τηq.

Για τα 3 ζιilα πoυ επικαλεioτε ζητηΘηκε απ6 τoν πρ6εδρo τoυ Σ.Y.Π&Π.Α.Z.A,Θ επαvεξεταoη τoυq

απ6 τηv επιστημovικη επιτρoπη βrioη τoυ &ρΘρoυ 7 ηq Y.Α 280239 l2003 η oπoiα και απoφασισε

την υιoΘεoiα τoυq μετd απ6 εκπαiδευoη. Bdση αυτηζ τηζ απ6φασηζ τo ΣτE δεv εκδiκαoε την υπ6Θεοη.

Kαμiα δικαoτικf1 απ6φαoη δεν υπf1ρξε κατιi τoυ Συνδθομoυ. AντiΘετα η πρωτ6δικη απ6φαοη δικαiωνε

τo Σ.Y.Π&Π.A,Z.A.Θ.

o αγιbναg των φlλ6ζωωv και τo 6ργo τoυq εivαι dξιo Θαυμαoμo0 αlλιi κανεiq δεv αναλdμβανε τ6τε την

ευΘ$\,η για τα ζιbα αυτιi πριv τα περιστατικιi. Αυτd αφoρotioαv επιbνυμεq γραπτ6t καταγγελiεζ

επiΘεoηq oε παιδ0κια με απoδεικτικd, στoιχεiα νoσηλειαζ τoυ6 οε νoooκoμεiα. Κατηγoρo0μwoι oτι6

υπoΘ6σειζ αυτ6ζ φερ6vτoυoαv oι δημαρxoι.

Ωστ6σo υπdρχoυν μαρτυρiεξ πωg 6να απ6 τα ζcυα για αρκετ6 διαστημα μετd τηv υιoΘεσια τoυ

παραμεvει oε κλωβ6. Πoσo φυσιoλoγικi1 εivαι η ζωη αυτf1?

Απαντi1oειq για 3 oυγκεκριμ6να περιoτατικd πoυ γivεται αναφoρα στηv επιστoλη σαζ



1. oδ6q Tακη oικoνoμiδη Kαλαμαριαg. F{μερoμηνiα περιαυλλoγfq 14-03-12. Σκυλoζ δdγκωoε την

κα.Π και μετα απ6 καταγγελiα τηζ και ηγραφo περιΘαλψηζ τηg απ6 δημ6oιo νoσoκoμειo με

αριΘμ.πρωτ 3g1μ.D1.o3.ι2 o oκδλoq περιαυλλ61Θηκε με τη βoηΘεια τoυ κoυ.Κ απ6 εγκαταλειμμενo

oικoπεδo με Kατoικια. o κoζ.K αρνηΘηκε την oπoιαδηπoτε οx€οη με τo ζ6o, υ1τoστηριξε 6τι ειναι

αδ6oπoτo και oτo oυγκεκριμενo 1ιbρo βρ6Θηκε oτην πρooπιiΘειd τoυ vα ξεφδγει. o iδιog παρ6τρυvε τo

συνεργειo περιαυλλoγηq vα τo παρουν. o σκjλoζ oδηγf1Θηκε σε κτηvιατρεio, 6π0υ

πραγματoπoιηΘηκαν κλινικη εξ6ταση, 6ληxoq για τυχ6v rjπαρξη ηλεκτρoνικηq σημανσηζ τoπoΘ6τηoη

τηq αφoti δw υπτ]ρ1ε, αυμπλf1ρωoη τηζ ατoμικηζ καρτ6λαζ τoυ ζ6oυ με τη φωτoγραφια τoυ, Snap test

leismania ευνoυ1ιoμ6ζ. To ζ6o μ6xρι και of1μερα βρioκεται oτo εvδιαiημα αναμ6γoνταq τη

αυγκρ6τηoη τηg επιτρoπηζ και την απ6φαση τηζ.

2. Aπo τηv περιo1i1 Tριdδι Θεooαλoνiκηg τηv 26 και 21-0|-72 περιcιΧLryΘηοαv 4 ζd)α μετd απ6

υπ6δειξf τηq καg.K η oπoiα απoδεδειγμεvα δηκιilΘηκε απ6 εvα απ6 αυτ& ..oλα τα ζιbα oδηγηΘηκαv oε

κτηνιdτρoυ6 και σε κιiΘε 6γα απ6 αυτd πραγματoπoιηΘηκαν κλινικη εξ6ταoη, 6λεγxoE για τυ16v

ι)παρξη ηλεκτρoνικηζ σημαvσηζ και τoπ0Θ6τηση τηg αφori δw υπf1ρ1ε. αυμπληρωoη τηζ ατoμικηζ

καρτ6λαg τoυ ζrboυ με τη φωτoγραφiα του, snap test leismania oλικf ωoΘηκεoτερεκτoμη η

ευν0υχισμ6ζ στιζ περ1πτd)σε1ζ πoυ τα ζ6α δεv ηταν oτειρωμwα. Mε τη βoηΘεια τoυ κ.xP κατoικo-

φιλ6ζωo αvτιπρ6oωπo ηζ περιoχηζ τα 3 ζ6α επαvεντd1Θηκαv μετ& και α:τ6 εμβoλιαoμ6 και

απoπαρασιτωση, σε μ6ρoζ πoυ o iδιog υπ6δεξε και τα φρoντiζoυν κατoικoι τηg περιoxf1g μθ1ρι και

σημερα. To 4" ζιilo 6πω9 και o iδιo6 δηλcbνει δημιoυργεi πρoβλliματα και καλ0τερα να δoΘε( πρog

υιoθεoiα. To ζd.lo μθ11cι και oτ]μερα βρioκεται oτo ενδιαiτημα αναμεvoγτζ τη αυγκρoτηoη τηq

επιτρoπηζ και τηv απ6φαoη τηg.

Για τo περιστατικ6 πoυ περιγρ&φετε για τo 6τυχo ζιbo τo πληρoφoρηΘ{καμε απ6 εoιig. Ot,τε o

Συνδεσμoζ αλλ& oδτε και φιλ6ζωoι τηζ περιoχηζ €λαβαν γvιboη γι,αυτ6. Θα oαq παρακαλorioαμε να

μαq παραθioετε περιoοoτερεg πληρoφoρiεg και οτol1εiα.

3. Για τα 2 ζ6α απ6 τo voooκoμεio Παπανικoλdoυ η περιoυλλoγη ηινε μετ6 απ6 γραπτη υπ6δεξη τoυ

επoπτη υγεiαζ Noμoo Θεooαλoνiκηq, μετιi απ6 επιoτoλi1 τηg Διoiκηoηq τoυ νoσoκoμειoυ και παντα σε

αυvεργαoiα μαζi τηg. Τα ζ6α ακoλo1iΘησαν την πoρεiα πoυ ακoλoυΘεiται κατd, τη διαδικαoiα τηq

οτεiρωoηg και επαvεvτd1Θηκαv σε παρακειμεvη τoπoθεσiα παρoυσiα δημ6τη τηg περιoxηq. Tα

υπ&ρ1ovτα ζd)α εvτ6ζ τηs περιφραξηq τoυ νoσoκoμειoυ αριΘμofνται περi τα 40-50. K&πoια απ6 αυτα

oτo παρελΘ6ν 6χoυv ωχει περiΘαλψηζ-στεiρωoηg-εμβoλιαoμoδ απ6 τo Σovδεoμo αλλd πλ6oν o

μηιiλo6 αριΘμ69 τoυ6 oτηv τoπoΘεoiα αυτf1 ε1ναι πρoβλημα πoυ απαιτεi dμεoη λtioη.

t{ oυνεργαoiα τoυ Συνδ6oμoυ με φιλοζωικ0 σωματεια τηζ περιoχηζ ευΘfvηg τoυ επιδιΦκετε πoλλ66

φoρθq για τηv επiλυση Θεματωv πoυ αφoρofν κυριωζ την ευζωiα των ζιbωv η o1τoiα και απoτελεi κoιvo

παρανoμαοτf1. Τα φλoζωικd σωματεiα βαση τoυ Noμoυ αρΘρo 9s1,2 πρ6πει να διαΘ€τoυν oωoτη

υπoδoμf1 και να λειτoυργoυν ν6μιμα καταφ6για η / και κτηνιατρεiα υπ6 την επoπτεια τωv Δημων.
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