
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

 Από το Πρακτικό  3ο/15 
 
 
 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που έγινε στα 

γραφεία της ΠΕΔ, 26ης Οκτωβρίου 43, στις 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14:00 μετά από πρόσκληση του  Προέδρου. 

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι πέντε (25) 

μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21). 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  Κυρίζογλου Λάζαρος, Δήμαρχος Αμπελοκήπων -Μενεμένης  
2.  Δανιηλίδης Σίμος, Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών  
3.  Ξανθόπουλος Μιχάλης, Δ.Σ. Παύλου Μελά  
4.  Γιάννου Δημήτριος, Δήμαρχος Έδεσσας  
5.  Γκουντενούδης Χρήστος, Δήμαρχος Παιονίας  
6.  Γκυρίνης Παναγιώτης, Δήμαρχος Αλεξάνδρειας  
7.  Δομουχτσίδης Φώτιος, Δήμαρχος Σιντικής  
8.  Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης, Δήμαρχος Ηράκλειας  
9.  Μπακογλίδης Θεοδόσιος, Δήμαρχος Καλαμαριάς   
10.  Μπουτάρης Ιωάννης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης  
11.  Νότας  Δημήτριος, Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά  
12.  Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος Θέρμης  
13.  Στάμκος Γρηγόριος, Δήμαρχος Πέλλας  
14.  Τσουκνιδάς Ιωάννης, Δήμαρχος Χαλκηδόνος  
15.  Φωτόπουλος Ευθύμιος, Δήμαρχος Δέλτα  
16.  Αντωνούδης Απόστολος, ΔΣ Πυλαίας - Χορτιάτη  
17.  Καμαρινός Ιωάννης, Δ.Σ. Κορδελιού - Ευόσμου  
18.  Καραμπατζός Αναστάσιος, Δ.Σ. Νάουσας  
19.  Λαφαζανίδης Ευστάθιος, Δ.Σ. Κορδελιού-Ευόσμου  
20.  Παπαστεργίου Χρήστος, Δ.Σ. Θεσσαλονίκης  
21.  Στεργίου Νικόλαος, Δ.Σ. Σερρών  

 
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Καρράς Εμμανουήλ, Δήμαρχος Ν. Προποντίδας  
2.  Ζησάκος Χρήστος, ΔΣ Νεάπολης - Συκεών  
3.  Πασόης Δημήτριος, Δ.Σ. Αλμωπίας  
4.  Τσούφης Δημήτριος, Δ.Σ. Ν. Προποντίδας  
 

 
 



 
  
   
  
  
  
   

 
 

ΘΕΜΑ 1ο εκτός Η.Δ. - Αριθ. απόφ. 74/2015 
«Αιτήματα και προτάσεις για διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 
 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας 
διάταξης: «Προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδέσποτων’, υπενθυμίζει πως, στην 
προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., διεξήχθη, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, μια κατ’ 
αρχήν συζήτηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, και 
ανατέθηκε στον συνάδελφο κ. Γ. Τσουκνιδά να επεξεργαστεί σχετική εισήγηση, την 
οποία απέστειλε στην ΠΕΔΚΜ, με το ΔΥ/19-3-2015 έγγραφο του Δήμου Χαλκηδόνος 
(που ήδη έχει διανεμηθεί, σε φωτοαντίγραφο, σε όλους τους παρόντες), και την οποία 
καλείται τώρα να παρουσιάσει στην σημερινή μας συνεδρίαση. 

Ο κ. Γ. Τσουκνιδάς αναπτύσσει την σχετική εισήγησή του, παρουσιάζοντας τα 
προβλήματα που διογκώνονται λόγω του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού των 
αδέσποτων ζώων, της συνεχιζόμενης και επιτεινόμενης οικονομικής δυσπραγίας των 
Δήμων, αλλά και της καθιερωθείσας, με τον Ν. 4039/2012, ευθύνης των οικείων Δήμων 
για κάθε βλάβη ή ζημία που προκαλείται από αδέσποτα ζώα στα όριά τους, και 
διατυπώνοντας πρόταση για την ανάπτυξη στενότερης διαδημοτικής συνεργασίας 
μεταξύ όμορων Δήμων, για την από κοινού αντιμετώπιση των ως άνω σημαντικών 
προβλημάτων. 

Ο κ. Πρόεδρος υπογραμμίζει πως η καθιερωθείσα, με την διάταξη του άρθρου 
5 § 2 του Ν. 4039/2012, ευθύνη των Δήμων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, γιατί ο 
πληθυσμός των αδέσποτων ζώων είναι ανεξέλεγκτος και δεν μπορεί να κρατηθεί έξω 
από τα διοικητικά όρια ενός Δήμου, ο οποίος, για να μπορέσει να αποδείξει ότι 
ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει στον 
προϋπολογισμό του και να έχει ψηφίσει σχετική πίστωση για την δημιουργία 
αδειοδοτημένης δομής περίθαλψης αδέσποτων ζώων, σε διαφορετική δε περίπτωση, 
αν δεν έχει επιδείξει αυτή την μέριμνα, υπέχει σχετική ευθύνη. Θα πρέπει όμως, σε 
κάθε περίπτωση, να εκπονηθεί ένας ευρύτερος προγραμματισμός, και να ενισχυθούν 
οι Δήμοι με τους απαραίτητους πόρους, ώστε να δημιουργηθούν, κατά προτίμηση και 
κατά προτεραιότητα σε διαδημοτικό επίπεδο, οι απαιτούμενες δομές.  Για να συμβεί 
αυτό, τόσο τα αρμόδια Υπουργεία, όσο και η Περιφέρεια, προτείνεται να ενεργήσουν, 
ώστε να συμπεριληφθούν στο ΣΕΣ 2014-2020 έργα και δράσεις για την χρηματοδότηση 
αυτών των δομών, ενώ ταυτόχρονα για την καταγραφή και την παρακολούθηση της 
εξέλιξης του πληθυσμού των αδέσποτων θα πρέπει να καθιερωθεί συνεργασία μεταξύ 
της Ελληνικής Αστυνομίας και της υπό επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας.  
Εννοείται φυσικά πως, μέχρι την δημιουργία των οριστικών αυτών δομών, θα πρέπει 
να συνεχίζονται οι προσπάθειες και οι συνεργασίες για την λήψη όλων των 
απαραίτητων άμεσων μέτρων. 

Ο κ. Γ. Στάμκος τονίζει πως μια σοβαρή αδυναμία των Δήμων, που δυσχεραίνει 
την άσκηση αυτής της σύνθετης αρμοδιότητας, είναι και η έλλειψη προσωπικού, καθώς 
δεν υπάρχουν, στους περισσότερους Δήμους, οι κατάλληλες ειδικότητες εργαζομένων, 
για να τους ανατεθούν τα αντίστοιχα καθήκοντα. 

Ο κ. Δ. Νότας αναφέρεται στην ανάγκη γενικότερης νομοθετικής ρύθμισης, που 
θα ενσωματώνει και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι κρατικοί και αυτοδιοικητικοί 
φορείς από την μέχρι τώρα εφαρμογή του Ν. 4039/2012 όπως ισχύει. 

Ο κ. Χ. Γκουντενούδης επισημαίνει πως υπάρχει και η δυνατότητα άντλησης 
ορισμένων πιστώσεων και από άλλες, παράλληλες πηγές, όπως, για παράδειγμα, η 
αντιμετώπιση της λύσσας κόστισε περίπου 2 εκατ. €, και ο έλεγχος και ο περιορισμός 



 
  
   
  
  
  
   

 
 

του πληθυσμού των αδέσποτων οπωσδήποτε συμβάλλει στην μείωση του κινδύνου, 
άρα και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος. 

Ο κ. Φ. Δομουχτσίδης αναφέρει πως, πριν από δύο μήνες οι Δήμαρχοι της Π.Ε. 
Σερρών συζήτησαν, στο Σιδηρόκαστρο, την από κοινού αντιμετώπιση του 
προβλήματος των αδέσποτων, για την οποία σαφώς και δεν επαρκούν οι όντως 
αξιόλογες εγκαταστάσεις (κυνοκομείο, κ.λπ.) που λειτουργούν στα όρια του Δήμου 
Σερρών.  Υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας, στο Σιδηρόκαστρο, μιας ακόμη δομής, 
διαδημοτικής εμβέλειας, και ήδη τα αρμόδια στελέχη των ενδιαφερόμενων Δήμων 
επεξεργάζονται τις σχετικές τεχνικές και διοικητικές δυνατότητες, οι οποίες, με 
κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, θα μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστικές διεξόδους 
και στο ζήτημα της ευθύνης των Δήμων, αν, π.χ., ήταν δυνατή η δημιουργία μιας 
διαδημοτικής Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας, στην οποία οι συμμετέχοντες Δήμοι 
θα μεταβιβάζουν την σχετική αρμοδιότητα. 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει πως οι σχετικές προτάσεις μας, όπως καταγράφονται 
στην έγγραφη εισήγηση του συναδέλφου κ. Γ. Τσουκνιδά, και όπως εμπλουτίζονται με 
τις τοποθετήσεις των άλλων συναδέλφων, θα υποβληθούν αρμοδίως, αλλά και θα 
συμπεριληφθούν στο κείμενο των θέσεων της ΠΕΔΚΜ που θα παρουσιαστεί στο 
επικείμενο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ. 

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. 
Προέδρου, την κατ’ αρχήν συζήτηση της προηγούμενης συνεδρίασής του, την από 19-
3-2015 έγγραφη εισήγηση του κ. Γ. Τσουκνιδά, τις απόψεις των Μελών του, και τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4039/2012, όπως ισχύουν, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ο μ ό φ ω ν α 
1.- Επισημαίνει πως η, καθιερωθείσα με τον Ν. 4039/2012, υποχρέωση των 

Δήμων να μεριμνούν για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, έχει ως απαραίτητο λογικό, 
διοικητικό και οικονομικό προαπαιτούμενο την δυνατότητα των Δήμων να διαθέτουν, 
για την άσκηση αυτής της (ολοένα διογκούμενης σε ύλη και πυκνότητα) αρμοδιότητας, 
το κατάλληλο Προσωπικό, καθώς και τις ανάλογες πιστώσεις.  Όμως, με την προϊούσα 
αποψίλωση των δημοτικών υπηρεσιών (συνεχείς αποχωρήσεις λόγω 
συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με τον δραστικό περιορισμό των προσλήψεων) και 
με τις αλλεπάλληλες περικοπές και μειώσεις των δημοτικών εσόδων, η αρμοδιότητα 
αυτή (που εκτείνεται από την καταγραφή και περισυλλογή μέχρι την περίθαλψη, την 
στείρωση και την επανένταξη των αδέσποτων, κ.ο.κ.) αναπόφευκτα θα μένει ημιτελής 
και ανολοκλήρωτη, ενώ, την ίδια στιγμή, η επιβληθείσα με την διάταξη του άρθρου 5 
§ 2 του Ν. 4039/2012 ευθύνη του «οικείου» Δήμου για «οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά 
προκαλείται από αδέσποτο ζώο» θα ορθώνεται άκαμπτη και ακέραιη, - και θα βαρύνει 
τους δημοτικούς «υπευθύνους» ανεξάρτητα αν αυτοί έχουν εξαντλήσει όλες τις 
δυνατότητες του Δήμου τους για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας (της οποίας το 
αντικείμενο, λόγω της «αδέσποτης» φύσης του, βρίσκεται σε διαρκή κινητικότητα μη 
περιοριζόμενο από τα διοικητικά όρια του «οικείου» Δήμου).   

2.- Προτείνει, ειδικότερα, για την άρση αυτής της αντίφασης:  (α) να 
ενθαρρυνθούν και, με άμεσες πρακτικές ενέργειες, να υποστηριχθούν από την Πολιτεία 
διαδημοτικές πρωτοβουλίες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων:  προς την κατεύθυνση 
αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί (κατ’ άρθρ. 267 § 2 του ΚΔΚ) η δυνατότητα σύστασης 
(διαδημοτικής) αστικής εταιρείας, για την αποτελεσματικότερη άσκηση της σχετικής 
αρμοδιότητας σε ευρύτερο πεδίο.  (β) να συμπεριληφθούν στο νέο ΣΕΣ 2014-2020 
δράσεις για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών, και ιδιαίτερα διαδημοτικών δομών, 



 
  
   
  
  
  
   

 
 

περισυλλογής, περίθαλψης κ.λπ, αδέσποτων ζώων.  (γ) να ενεργοποιηθεί συνεχής 
συνεργασία μεταξύ της ΕΛΑΣ και της επανιδρυόμενης Δημοτικής Αστυνομίας για την 
καταγραφή των αδέσποτων ζώων 

3.- Η απόφαση αυτή, με συνημμένη την από 19-3-2015 έγγραφη εισήγηση του 
κ. Γ. Τσουκνιδά, να σταλεί στον κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και να 
κοινοποιηθεί στους κ.κ. κ.κ. Βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας, την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ 
της Χώρας, και τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.- 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
Κυρίζογλου Λάζαρος 

Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 
Ο Γραμματέας 

Ξανθόπουλος Μιχάλης 
Δημ. Σύμβουλος Παύλου Μελά 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2015 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Π.Ε.Δ Κ.Μ. 

 
Σιάμπαλια Σταματία 


