
 

 

Δπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γηαρείξηζεο Αδέζπνησλ Εψσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 

                                                                                                               
Λαμία  7/3/2018 

Πξνο: 
Γήκν Λακηέσλ  
 
Κνηλνπνίεζε: 

1. Σηαπξνγηάλλε Νίθν, Γήκαξρν Λακηέσλ 
2. Λάκπξνπ Γεψξγην, Αληηδήκαξρν 

3. Πξντζηάκελν Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Λακίαο 

4. Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή Φζηψηηδαο 

5. Αληηπεξηθεξεηάξρε Σηεξεάο Διιάδαο 

 

Θέκα: ‘’Έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο’’ 
 

Τελ Τξίηε 6 Μαξηίνπ 2018  δηεμήρζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο ησλ Αδέζπνησλ Εψσλ 
ζηνλ Γήκν Λακηέσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξνέθπςε κε ηελ πεξηζπιινγή 16 
ζθπιηψλ απφ ην θέληξν ηεο Λακίαο, ηελ λχθηα ηνπ Σαββάηνπ 3 Μαξηίνπ κεηά 
απφ πξνθνξηθή Δηζαγγειηθή Δληνιή. 
 
Σπλνιηθά νδεγήζεθαλ ζην Κέληξν Πεξίζαιςεο Αδέζπνησλ Εψσλ 16 ζθπιηά 
εθ ησλ νπνίσλ ηα 14 είλαη εκβνιηαζκέλα, ζηεηξσκέλα θαη ειεθηξνληθά 
ζεκαζκέλα κε ηζηπ, πξνεξρφκελα απφ ην πξφγξακκα επαλεληάμεσλ πνπ 
εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε λνκνζεζία. 
 
Ζ Δπηηξνπή ιφγσ ηνπ μεγάλου κινδύνου πνπ δηαηξέρνπλ για ηην ζωή ηνπο 
ηα ζπγθεθξηκέλα δψα, εμαηηίαο:  
α) ηεο παληεινχο έιιεηςεο θελψλ ρψξσλ ζην Κέληξν Πεξίζαιςεο 
β) ηεο καδηθήο ππνδνρήο αδέζπνησλ ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ  
γ) ηνπ επηθίλδπλνπ αλαγθαζηηθνχ ζπγρξσηηζκνχ κε πνιιά άιια δψα θαη 
δ) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ 4039/2012 (φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  απφ ηνλ λφκν 4235/2014)  
 
γνωμοδοηεί γηα ηην άμεζη επαναθορά ησλ πεξηζπιιεγέλησλ δψσλ ζην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο  πάληα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ 
λνκνζεζία (παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 9). 
 
Ζ Δπηηξνπή έρεη θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη δεηά γηα κηα αθφκε 
θνξά ηελ αξσγή Δηζαγγειίαο, Αζηπλνκίαο, Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο, 
Γήκνπ Λακηέσλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ψζηε απφ θνηλνχ λα αληηκεησπηζηεί ν 
ππεξπιεζπζκφο ησλ αδέζπνησλ πνπ ηείλεη ηειεπηαία λα πάξεη αλεμέιεγθηεο 
δηαζηάζεηο. 
 
Με εθηίκεζε 
 
Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο: 
Μψξεο Γεκήηξηνο-Γεκνηηθφο Σχκβνπινο 
Μπαξηζηψθα Αγγέια-Αληηπξφεδξνο Φηινδσηθνχ Σπιιφγνπ Φζηψηηδαο 
Σηαζηλφο Παλαγηψηεο-Μέινο Φηινδσηθνχ Σπιιφγνπ Φζηψηηδαο 
Αλησλαθάθε Μαξηάλλα-Κηελίαηξνο 
Τζηακπνχιαο Βαζίιεηνο- Δθπαηδεπηήο Εψσλ 
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ΝΟΜΟΣ  4235/2014 – ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014  

Διοικηηικά μέηρα, διαδικαζίες και κσρώζεις ζηην εθαρμογή ηης ενωζιακής και 

εθνικής νομοθεζίας ζηοσς ηομείς ηων ηροθίμων, ηων ζωοηροθών και ηης σγείας και 

προζηαζίας ηων ζώων και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ και Τποθίμων. 

 

Άρθρο 46  

Τροποποίηζη ηοσ ν. 4039/2012 (Α΄ 15) 

 
δ) Η παπάγπαθορ 4 ηος άπθπος 9 ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

«4. α) Τα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, νδεγνχληαη τμηματικά ζηα 

ππάξρνληα θαηαθχγηα αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ζηα δεκνηηθά θηεληαηξεία ή, ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαη ζε ηδησηηθά θηεληαηξεία, πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

ππνδνκή θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

πξνο πεξίζαιςε δψα, κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο, ππνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, 

ζηεηξψλνληαη, ζεκαίλνληαη κε ειεθηξνληθή ζήκαλζε σο αδέζπνηα θαη θαηαγξάθνληαη ζηε 

δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη είλαη ηξαπκαηηζκέλα ή πάζρνπλ απφ 

ηάζηκν λφζεκα, ππνβάιινληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή.  

γ) Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη είλαη επηθίλδπλα δψα ζπληξνθηάο ή φηη 

πάζρνπλ απφ αλίαηε αζζέλεηα ή φηη είλαη πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνχλ ιφγσ 

γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξφδεια αληίζεηε κε ηνπο 

θαλφλεο επδσίαο ηνπο θαη αξλεζνχλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε 

θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ππνβάιινληαη ζε επζαλαζία.» 

 

 Οι παπάγπαθοι 10, 11 και 12 ηος άπθπος 9 ανηικαθίζηανηαι ωρ εξήρ: 

«10. Γηα ηελ επαλαθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

επαλαθέξνληαη. Τελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε θξνληίδα ησλ επαλεληαζζφκελσλ 

αδέζπνησλ δψσλ έρνπλ, απφ θνηλνχ, νη Δήκνη, νη νπνίνη κάιηζηα δχλαληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη ζεκεία παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνχ γηα ηα δψα απηά, θαζψο θαη ηα 

ζπλεξγαδφκελα κε απηνχο θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο. Δελ απαγνξεχεηαη ε παξνρή 

ηξνθήο θαη λεξνχ ζε αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο απφ θηιφδσνπο πνιίηεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο. Δελ επηηξέπεηαη 

επαλαθνξά ζε πεξηνρέο κε λνζνθνκεία, ζρνιεία, αζιεηηθά θέληξα, απηνθηλεηφδξνκνπο 

ηαρείαο θπθινθνξίαο, ζηνπο ρψξνπο απνβίβαζεο θαη επηβίβαζεο αθηνπιντθψλ 

ζπγθνηλσληψλ ζηα ιηκάληα, ζηα αεξνδξφκηα, ζηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, ζηνπο 

πεξηθξαγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζηνπο πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Κεληξηθψλ Αγνξψλ θαη Αιηείαο ΑΕ θαη ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο 

ΑΕ. Με απφθαζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 12 ξπζκίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζηελ 

πεξηνρή πνπ απηά επαλαθέξνληαη, θαζψο θαη ε νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ δελ 

επηηξέπεηαη ε επαλαθνξά ηνπο.  
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