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ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 5ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου 
 

Αριθμ. Απόφασης : 16 / 2020 
   
Σήμερα την 4η του μηνός Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 
18:30 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 68/29-04-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα επτά  (7) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ               
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ        
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
   

   
 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης συμμετείχε στην συνεδρίαση 
διατηρώντας τα πρακτικά.  
Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοιου που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, η 

συνεδρίαση έγινε τηλεματικά, σε διαδικτυακή πλατφόρμα με την δυνατότητα συμμετοχής 

και πολιτών.  

 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: «Ενέργειες προτάσεις για αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς» 
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Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση της Προέδρου αναφέροντας ότι: 

Το θέμα της διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πόλη μας είναι 
καθημερινά ορατό. Ο βαθμός κινδύνου των πεζών και των ποδηλατών από τα αδέσποτα ζώα, τα 
οποία χωρίς υπαιτιότητα για την κατάσταση τους αποτελούν τον κίνδυνο, είναι μεγάλος. 
Υπάρχουν αρκετά καταγεγραμμένα περιστατικά που κάποιος ποδηλάτης έπεσε, πεζοί άλλαξαν 
δρόμο ή κρύφτηκαν, κάποιοι έπεσαν θύμα επίθεσης με αποτέλεσμα να μεταβούν στο νοσοκομείο 
για τις πρώτες βοήθειες. Το πώς αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής μια πόλη είναι δείκτης 
πολιτισμού.  Επαφίεται λοιπόν σε εμάς να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση 
αυτή, βάζοντας ως πρώτο μέλημα την ζωή και ασφάλεια των πολιτών και την ευζωία των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η νομοθεσία δίνει την κατεύθυνση για τον τρόπο  με τον οποίο 
μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή.  Ο νόμος προβλέπει την επανένταξη των ζώων 
στον χώρο από όπου περισυλλέχθησαν, αφού δεχτούν στείρωση και φροντίδα. Στο νόμο επίσης 
προβλέπονται αναλυτικά όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την καταλληλότητα 
των χώρων περίθαλψης και πρόσκαιρης φιλοξενίας τους (καταφύγια). Παράλληλα με την 
νομοθεσία που θέτει το πλαίσιο υπάρχει και η κοινή λογική, αλλά και προτάσεις που αν 
εφαρμοστούν με ευλάβεια και μεθοδικότητα μπορούν να συμβάλλουν σε βάθος πενταετίας στην 
μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.  

Η κατάσταση της πόλης μας σε νούμερα.  

Αυτή την στιγμή υπάρχουν καταγεγραμμένα 200-250 αδέσποτα στον Δήμο Μεσολογγίου. Επίσης 
υπάρχουν 144 δεσποζόμενα καταγεγραμμένα στο Μητρώο Δεσποζόμενων το οποίο διατηρεί ο 
Δήμος μας. Όσοι τσιπάρουν το ζώο τους είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. Το 2018 στειρώθηκαν 149 σκυλιά στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. 
Το 2019 στο Μεσολόγγι στειρώθηκαν 105 σκυλιά. Για το 2020 έχει προβλεφθεί για το Μεσολόγγι 
στείρωση 105 σκυλιών. Οι στειρώσεις γίνονται σε ιδιώτες κτηνιάτρους. Το 2018 ο Δήμος Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου έδωσε 6.000 ευρώ για τροφές, το 2019 δαπανήθηκαν 10.000 ευρώ για 
τροφές και για το 2020 έχουν προβλεφθεί 15.000 ευρώ για τροφές. Εξαιτίας της πανδημίας 
δόθηκαν στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου άλλες 7.500 ευρώ για τροφές.  

Αυτή την στιγμή η σίτιση των ζώων και η περισυλλογή τους για στείρωση γίνεται από το σωματείο 
“Ελπίδα” ή από ιδιώτες. Ο πληθυσμός των αδεσπότων βρίσκεται διάσπαρτος σε διάφορα σημεία 
της πόλης. Τα σημεία στα οποία μεταβαίνουν  τα άτομα του σωματείου “Εθελοντές φιλόζωοι 
Μεσολογγίου Ελπίδα” για να σιτίσουν τα αδέσποτα ζώα είναι: (Μοτίβο, Ανεμογεννήτριες, Κατοχή, 
Νεοχώρι, Λούρο, ΤΕΙ, Άγιο Θωμά, Αγριλιά, Αιτωλικό, Σταμνά, Ταμπακαριά, Τουρλίδα, πελάδες). 
Μας πληροφόρησαν ότι από τα 57 τσουβάλια/μήνα που διαθέτει ο Δήμος Μεσολογγίου για την 
σίτιση (ο Σύλλογος διαχειρίζεται κάποια από αυτά, όχι όλα) και οι τροφές δεν επαρκούν για το 
πλήθος των αδεσπότων. Οι υπόλοιπες τροφές δίνονται σε ιδιώτες που έχουν περισυλλέξει και 
φροντίζουν μεγάλο αριθμό αδεσπότων σε ιδιωτικούς χώρους. Αυτή την στιγμή δημιουργείται ένα 
άτυπο καταφύγιο στην περιοχή της Κατοχής. Ακόμη δεν είναι έτοιμο. Έχει ήδη κατατεθεί από τον 
Δεκέμβριο πρόταση στο πρώην πρόγραμμα Φιλοδημος για ανέγερση καταφυγίου. Ακόμα δεν έχει 
βγει κάποια έγκριση.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Πρώτο μέλημα στην κοινότητα μας, βάζοντας ένα πλάνο πενταετίας ώστε να 
μειωθεί ραγδαία ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων, είναι: 

1. Να μεταφερθεί ο μεγάλος όγκος πληθυσμού των αδέσποτων του Μεσολογγίου στο άτυπο 
καταφύγιο στην Κατοχή.  

2. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προβλέψεις για την καθημερινή σίτιση τους και φροντίδα 
τους.  

3. Να γίνει μαζική άμεση στείρωση του αδέσποτου  θηλυκού πληθυσμού.  
4. Με την  συμβολή των κτηνιάτρων την περιοχής μας για την καθοδήγηση των ιδιοκτητών 

να βγει ανακοίνωση που να καλεί όσους έχουν οικόσιτο δεσποζόμενο ζώο να το 
δηλώσουν στο Μητρώο Δεσποζόμενων του Δήμου. Ώστε να αποκτούν ηλεκτρονική 
ταυτότητα (εμφύτευση microchip) όλα τα δεσποζόμενα ζώα.  

5. Λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου 
6. Να ξεκινήσουν οι έλεγχοι από την αστυνομία  
7. Να γίνει επαφή με τον κυνηγετικό σύλλογο για περαιτέρω συνεργασία στο θέμα της 

στείρωσης  
8. Ανάπτυξη της κουλτούρας των υιοθετήσεων στην κοινωνία, για να μειωθεί κατά πολύ ο 

αριθμός των αδέσποτων ζώων που διαβιούν στην πόλη.  
9. Επιπροσθέτως η σχολική εκπαίδευση μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην 

ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Ένα καλά σχεδιασμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη συνδρομή της εκπαιδευτικής κοινότητας και με την αρωγή 
του Δήμου, είναι σίγουρο ότι θα έφερνε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. 

Οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού επειδή έχουν βαρύνουσα σημασία 
στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος αποτελούν προτεραιότητά μας.Επίσης καθοριστική είναι η 
συμβολή των τοπικών φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων αλλά και κάθε εθελοντή, στον κοινό 
στόχο για την προστασία και την ευζωία τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων.  
Παράλληλα με τα παραπάνω, απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία καταφυγίου εκτός σχεδίου 
πόλεως, κατάλληλο προς αδειοδότηση και στα τετραγωνικά που απαιτούνται ώστε να είναι 
αποτελεσματικό. Η δημιουργία του θα συντελέσει μακροπρόθεσμα σε ένα χώρο που θα γίνεται η 
συλλογή, στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων έως 
ότου επανενταχθούν εντός των ορίων του δήμου. Το καταφύγιο θα δώσει τη δυνατότητα να 
απομακρυνθούν τα επιθετικά σκυλιά από τους δρόμους, να προαχθεί η ζωοφιλία μέσα από 
δράσεις που θα διοργανώνονται υπό την αιγίδα του και να διασφαλιστεί στα αδέσποτα ζώα μια 
αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. 

Το κόστος κατασκευής ενός καταφυγίου είναι μεγάλο, όχι όμως δυσανάλογο των δυνατοτήτων 
του Δήμου μας ή μιας ενδεχόμενης διαδημοτικής συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Για 
την συντήρηση του καταφυγίου υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις που δίνουν μέχρι 70% 
επιλέξιμων δαπανών (ΦΕΚ Β’ 2082/06-07-2016, 2204/15-07-2016 καθορίζοντας τις 
προϋποθέσεις για την διαδικασία της χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων με σκοπό 
την ενίσχυση της ήδη λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση 
των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, με πιο πρόσφατη: Φ.Ε.Κ. Β’ 3977/13.9.2018). Για 
τον Δήμο μας πρόσφατα εγκρίθηκε επιχορήγηση για την βελτίωση καταφυγίου & ενεργειών 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς ( βλ. 
ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. Φύλλου 5821 της 24 Δεκεμβρίου 2018).  Τέλος, η ανάπτυξη συνεργασιών με 
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δήμους που έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτό το θέμα όπως οι δήμοι της Αττικής, είναι 
επιβεβλημένη (https://www.pesydap.gr/dikepaz).  

Η σύμβουλος Ανδριανή Χαλαζιά έχει ετοιμάσει κάποιες ιδέες και προτάσεις που 
εφαρμόζονται σε άλλους Δήμους της χώρας και θα τις παρουσιάσει στην συνεδρίαση. 
Στη συνέχεια η σύμβουλος Ανδριανή Χαλαζιά πήρε τον λόγο και ανέφερε τα εξής:  
  
Το μεγάλο πρόβλημα που αναζητά λύση από την κοινότητά μας είναι η αύξηση των 
αδέσποτων ζώων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε  ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό 
πρόγραμμα  διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα εστιάζει στην αρμονική 
συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων, Βασιζόμενο στα δικαιώματα  και την  ευζωία των αδέσποτων 
που να εφαρμόζει την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

Παλεύουμε χρόνια να μειωθούν τα αδέσποτα στην κοινότητά μας  και δαπανώνται αρκετά 
χρήματα κυρίως σε  στειρώσεις αδέσποτων  ζώων και περιθάλψεις και άλλοι πόροι και δυνάμεις 
εθελοντών  των φιλοζωικών σωματείων  αλλά και εργαζομένων στις υπηρεσίες Τα αποτελέσματα 
είναι μηδαμινά. Δεχόμαστε συνεχώς παράπονα των πολιτών  για κινδύνους  για διενέξεις και 
πολλές άλλες παθογενείς καταστάσεις  που προκύπτουν λόγω αυτής της κατάστασης. 

Είναι ώρα να δώσουμε βάση και να πάρουμε αποφάσεις βασιζόμενοι πάνω στην εξής έρευνα 
που αναδεικνύει τη ρίζα του κακού. Η  έρευνα φανερώνει ότι 99% των αδέσποτων στον δρόμο 
προέρχονται από εγκατάλειψη δεσποζόμενου σκύλου  ή από μεταγενέστερη γέννα του 
εγκαταλελειμμένου σκύλου  και όνο το 1%  από απώλεια.Πολλοί άνθρωποι  έχουν ενσωματώσει 
στη ζωή τους για διάφορους λόγους ο καθένας ένα κατοικίδιο. Η έλλειψη όμως  ενημέρωσης 
σχετικά με την υφιστάμενη νομοθεσία,  

Η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού για την υπεύθυνη κηδεμονία ζώων συντροφιάς έχουν 
οδηγήσει στο φαινόμενο της εγκατάλειψης  αλλά και άσχημες  συμπεριφορές ( δηλητηριάσεις και  
κακοποιήσεις ζώων). 

Το δημοτικό μας συμβούλιο από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν η υπαγωγή του Δήμου μας στο 
πρόγραμμα επιδότησης δήμων  για την κατασκευή καταφυγίου και όντως θα είναι πολύ χρήσιμη 
αυτή η Δομή εάν λειτουργήσει τρόπο που ουσιαστικό και δεν καταλήξει να είναι ένας απλά χώρος 
εναπόθεσης ζώων. Αναδείξαμε την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός Καταφυγίου Προστασίας 
Ζώων Συντροφιάς  και την δημιουργία ενός Δημοτικού Κτηνιατρείου.   Κάθε πόλη πρέπει να 
διαθέτει πλέον μια τέτοια δομή. Η δημιουργία του θα συμβάλει στη λύση ενός μέρους  του 
προβλήματος, αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα.  

Ελπίζουμε όταν κατασκευαστεί να οργανωθεί σωστά και τα αδέσποτα ζώα να απολαμβάνουν την 
απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα που θα συμβάλλει στην προστασία τους, αλλά και στην 
προστασία της δημόσιας υγείας. Μέχρι να υλοποιηθεί  όμως αυτό το καταφύγιο δεν γίνεται να 
είμαστε θεατές του προβλήματος και να μην υλοποιούμε άλλες δράσεις και να αφήνουμε τη ρίζα 
του κακού να εξαπλώνεται. Ο νόμος υπάρχει, αλλά η πολιτεία δεν έχει επαρκείς μηχανισμούς για 
να ελέγχει ότι ο νόμος  εφαρμόζεται. Σπανίως η αστυνομία πραγματοποιεί τυχαία ελέγχους για 
τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Επίσης, επικρατεί 
εσφαλμένη αντίληψη,   αναφορικά με τη στείρωση. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες  δεσποζόμενων ζώων 
πιστεύουν ακόμα σε ποσοστό 67% ότι ο χαρακτήρας του ζώου θα αλλάξει αν στειρωθεί (θα γίνει 
πιο μαλθακό, δεν θα είναι καλός φύλακας) και ότι κάθε θηλυκός σκύλος πρέπει να γεννήσει 
τουλάχιστον μία φορά πριν στειρωθεί. Έτσι αποφεύγουν να στειρώνουν τα ζώα τους και επιπλέον 
επιδιώκουν να γεννήσει το ζώο τους τουλάχιστον μία φορά. 

https://www.pesydap.gr/dikepaz?fbclid=IwAR1oIssL01PXKIn91V9HLEFVppu7glwQLpxhlpEVA3nDGhziVfjdgIl7-q4
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Η στείρωση των δεσποζόμενων δεν έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα ενώ σε μερικές χώρες ισχύει 
με προυποθέσεις.  

• Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε παράλληλα με όλες τις ενέργειες που γίνονται αυτή τη 
στιγμή στην πόλη;  

• Δημοτικά πρόγραμμα επιδότησης για την (υποχρεωτική) τοποθέτηση ηλεκτρονικής 
σήμανσης στα σκυλιά τους. Σύμφωνα με τον νόμο 4039/2012 και 4235/2014 κάθε 
ιδιοκτήτης σκύλου πρέπει να σημάνει ηλεκτρονικά τον σκύλο του.  

Η επιδότηση να είναι πιλοτική και με  εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση αντίστοιχου 
προγράμματος στην Αίγινα χρηματοδοτήθηκε από τις κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις με διεθνή 
δράση Welttierschutzgesellschaft e.V. και ZSP e.V. Αφίσες ενημέρωσης του κοινού είχαν  
τοποθετηθεί στο Δημαρχείο, ΚΕΠ, ταχυδρομείο και άλλου.  Η αφίσα προώθησης του 
προγράμματος όπως καθιέρωσαν λοταρία με χρηματικά  έπαθλα, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες  
ζώων που καταγράφονταν στο μητρώο που τσιπάρανε  ή που στειρώσανε τα ζώα τους.  Έτσι 
δόθηκε ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες να τσιπάρουν  ή να στειρώσουν τα ζώα τους. 

Στηρίζεται  με αυτό τον τρόπο ο ιδιοκτήτης ζώου και έτσι η εγκατάλειψη περιορίζεται. Τακτικές  
εκδηλώσεις υιοθεσίας και ανάπτυξη δικτύου για την  προώθηση της υιοθεσίας ζώων από 
άτομα και επιχειρήσεις.Και σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να δοθεί οικονομικό κίνητρο για αυτόν 
που θα υιοθετήσει. Το χρονικό διάστημα απαλλαγής τους, προσδιορίζεται από τη μέρα υιοθεσίας 
ως και τη μέρα του θανάτου του συγκεκριμένου σκύλου. Ο Δήμος Δελφών  πχ εξασφαλίζει την 
απαλλαγή της υποχρέωσής τους σε ποσοστό 50% από τους φόρους –τέλη που προκύπτουν από 
τη κατανάλωση νερού(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) σε όποιον υιοθετήσει αδέσποτο. Πρόγραμμα στειρώσεων 
πραγματοποιεί ο Δήμος Βόλβης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση «Vets In Action»   

Ένα άλλο κίνητρο για την υιοθεσία ενός σκύλου θα μπορούσε να είναι η παροχή της δωρεάν 
εκπαίδευσης του σκύλου που θα υιοθετηθεί από πιστοποιημένο εκπαιδευτή. 

Ας προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με όσους φορείς,  θα μπορούσαν να  
Ενσωματώσουν τα ζώα στην εκπαίδευση στην κατάρτιση,  στον τομέα της θεραπείας και 
της εκπαιδευτικής βοήθειας με ζώα. Η αλληλεπίδραση με τα ζώα έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει 
πολλαπλά οφέλη σε ψυχολογικό, σε κοινωνικό, σε συναισθηματικό,  αλλά και σε γνωστικό 
επίπεδο.Ας προτείνουμε Προγράμματα για Θεραπείες με τη Βοήθεια των Ζώων 

Εκπαίδευση με τη Βοήθεια των Ζώων, Παρεμβάσεις με τη Βοήθεια των Ζώων, Δραστηριότητες 
με τη Βοήθεια των Ζώων 

• Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των μαθητών στα 
σχολεία, μέσα από διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα και έντυπο υλικό 
επικοινωνίας για την υπεύθυνη κηδεμονία. 

• Φυλλάδιο ενημέρωσης στο φάκελο της ΔΕΥΑΜ. 

Γόνιμες συνεργασίες με  

• Τα αρμόδια υπουργεία, ( Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)την αστυνομία, 
τις Λιμενικές αρχές 

• Την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία  

• Φιλοζωικά σωματεία 
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• Διεθνείς φιλοζωικές οργανώσεις: Welttierschutzgesellschaft e.V. και ZSP e.V  

Vets In Action 

• Τους κτηνιάτρους 

• Την Εθελοντική δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας 

• Εθελοντές δημότες 

• Πιστοποιημένους εκπαιδευτές ζώων διότι  σίγουρα  υπάρχουν ανάμεσα στα αδέσποτα  
ράτσες που θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να αξιοποιηθούν σε 
διάφορους σκοπούς για υλοποίηση προγραμμάτων με φορείς ,σχολεία, 
φυσικοθεραπεία, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κ.α  

Απαραίτητη η   Διεκδίκηση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων από δημοτικούς, εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς πόρους για την σωστή διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επίσης 
απαραίτητη είναι  η σύσταση ειδικής εκπαιδευμένης ομάδας για θέματα που αφορούν τα 
αδέσποτα  και σύσταση ομάδας  που θα σχεδιάσει και θα υλοποιεί όλες αυτές της δράσεις. 
(Κατά τη γνώμη μου αυτό πρέπει να γίνει άμεσα τα μέλη που θα την απαρτίζουν θα πρέπει να 
είναι μικτή από εθελοντές, αιρετούς, υπάλληλοι του Δήμου, ) 

Καθώς και η αγορά κατάλληλης  εξοπλισμένης κινητής μονάδα περισυλλογής αδέσποτων 
ζώων  και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Εδώ και πολύ καιρό  τρέχουν προγράμματα 
που συνδέεται η ανταποδοτική ανακύκλωση  και τροφή για τα αδέσποτα αλλά και τα 
δεσποζόμενα ζώα. Στην τοποθέτηση πρωτοποριακών συστημάτων ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης με τη ταυτόχρονη παροχή φαγητού και νερού για αδέσποτα και κατοικίδια ζώα, 
προχωράει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Ταΐστρες 
αδέσποτων ζώων, οι οποίες «λειτουργούν» τη στιγμή που ο πολίτης ρίχνει σε αυτές 
ανακυκλώσιμες φιάλες (πλαστικά μπουκάλια νερού, αναψυκτικού, κουτάκια αλουμινίου και 
χαρτιού αναψυκτικών - χυμών, γυάλινα μπουκάλια). Οι αυτόματοι αυτοί σταθμοί, έχουν δυο 
υποδοχές: Η μια υποδοχή είναι για να αδειάζει ο πολίτης το υπόλειμμά νερού που έχει στο 
μπουκάλι του, το οποίο αποθηκεύεται για να καταλήξει στο ειδικό δοχείο για τα ζώα. Η δεύτερη 
υποδοχή είναι για να τοποθετούνται οι άδειες φιάλες. Με κάθε φιάλη που τοποθετείται, 
«αποδεσμεύεται» η ανάλογη ποσότητα ζωοτροφής και νερού στα ειδικά δοχεία στη βάση του 
σταθμού. 

  
Οι συγκεκριμένες συσκευές ανακύκλωσης και τροφοδοσίας, λειτουργούν με ένα φωτοβολταϊκό 
πάνελ που είναι τοποθετημένο στην οροφή τους. Στον θάλαμο εσωτερικά, εκτός από τον 
μηχανισμό λειτουργίας, υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι για την συγκέντρωση των 
ανακυκλώσιμων υλικών, την αποθήκευση ζωοτροφής και την υποδοχή υπολειμμάτων νερού των 
προς ανακύκλωση φιαλών. Στο κάτω μέρος είναι τοποθετημένες δύο ειδικές λεκάνες ζωοτροφής 
και νερού, οι οποίες είναι ανοιχτές για την εύκολη πρόσβαση των ζώων. 

 
Πολύ συζήτηση γίνεται επίσης και για την καθαριότητα στην πόλη η οποία βάλλεται από τα 
περιττώματα αδέσποτων δεσποζόμενων. Σε μερικούς Δήμους έχουν καθιερωθεί τα ειδικά 
πάρκα για σκύλους. Τοποθέτηση  πληροφοριακών πινακίδων  απαγόρευσης ή 
προτροπής σε ιδιοκτήτες δεσποζόμενων σκύλους να καθαρίζουν το χώρο από τα 
περιττώματα του σκύλου τους   σε σημεία της πόλης και τη δωρεάν διανομή χάρτινων 
σακουλών για το μάζεμα των περιττωμάτων. Δεν πρέπει να περιμένουμε να υλοποιηθεί το 
καταφύγιο και μετά να εφαρμόσουμε το νόμο και να επιτρέπουμε το σχηματισμό των αγελών σε 
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σημεία της πόλης. Πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε με τους δημότες την κατανομή των 
αδέσποτων στις γειτονιές της πόλης.  Άλλωστε μέσα στη νομοθεσία μετά την εξάμηνη παραμονή 
των αδέσποτων στο  όποιο καταφύγιο το ζώο πρέπει  να επανεντάσσεται στο σημείο από το 
οποίο παραλήφθηκε. Να ξεκινήσουμε πιλοτικά  να δοκιμάζουμε την επανένταξη των ζώων και 
την κατανομή τους σε γειτονιές στις οποίες θα βρεθούν άτομα που θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν σε αυτό το σκοπό. 
 

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο οποίος είχε κληθεί στην 

συνεδρίαση. Ο Νίκος Καραπάνος, αντιδήμαρχος Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, 

ανέφερε ότι γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες για να λυθεί το θέμα που ταλανίζει 

την πόλη χρόνια τώρα. Έχει αναλάβει προσωπικά να δημιουργήσει έναν άτυπο χώρο 

που θα πληροί τους όρους ευζωίας, ώστε να μεταφερθεί ο όγκος των αδέσποτων. Το 

άτυπο αυτό καταφύγιο θα δημιουργηθεί σε δημοτικό ακίνητο της Κοινότητας Κατοχής. 

Επίσης ανέφερε ότι όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες και συμφωνεί με τα νούμερα τα 

οποία αναφέρθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στον Δήμο μας. 

Είναι σε συνεχή συνεννόηση με τα σωματεία που έχουν αναλάβει την σίτιση των ζώων, 

και έχει αναπτύξει αγαστές σχέσεις με τους κτηνιάτρους της περιοχής τους οποίους και 

συμβουλεύεται. Επίσης ανέφερε ότι έχει ζητήσει ένα από τα άτομα που θα προσληφθεί 

με την διαδικασία των οκταμήνων να αναλάβει ως αρμοδιότητα τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς ώστε να ενισχυθεί η υπηρεσία. Τέλος είπε ότι συμφωνεί με την δημιουργία 

δημοτικού κτηνιατρείου αλλά θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά έξοδα για την δημιουργία του 

τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη.  

 

Στην συνέχεια υπήρξε διαλογική συζήτηση ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο και άλλα μέλη του 

Συμβουλίου.  

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

1. Προτείνει προς τον Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: 
- Να μεταφερθεί ο μεγάλος όγκος πληθυσμού των αδέσποτων του 

Μεσολογγίου στο άτυπο καταφύγιο στην Κατοχή.  
- Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προβλέψεις για την καθημερινή σίτιση 

τους και φροντίδα τους.  
- Να γίνει μαζική άμεση στείρωση του αδέσποτου  θηλυκού 

πληθυσμού.  
- Με την  συμβολή των κτηνιάτρων την περιοχής μας για την 

καθοδήγηση των ιδιοκτητών να βγει ανακοίνωση που να καλεί όσους 
έχουν οικόσιτο δεσποζόμενο ζώο να το δηλώσουν στο Μητρώο 
Δεσποζόμενων του Δήμου. Ώστε να αποκτούν ηλεκτρονική 
ταυτότητα (εμφύτευση microchip) όλα τα δεσποζόμενα ζώα.  
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- Να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει δημοτικό κτηνιατρείο 
- Να ξεκινήσουν οι έλεγχοι από την αστυνομία  
- Να γίνει επαφή με τον κυνηγετικό σύλλογο για περαιτέρω 

συνεργασία στο θέμα της στείρωσης  
- Να υπάρξει ανάπτυξη της κουλτούρας των υιοθετήσεων στην 

κοινωνία, για να μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός των αδέσποτων ζώων 
που διαβιούν στην πόλη.  

- Επιπροσθέτως η σχολική εκπαίδευση μπορεί να παίξει ουσιαστικό 
ρόλο στην ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτό το 
ζήτημα. Ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη 
συνδρομή της εκπαιδευτικής κοινότητας και με την αρωγή του 
Δήμου, είναι σίγουρο ότι θα έφερνε τα αποτελέσματα που 
επιθυμούμε. 

- Να ληφθούν υπόψη όλες οι παραπάνω περιγραφόμενες ιδέες και 
προτάσεις της συμβούλου Ανδριανής Χαλαζιά για την περαιτέρω 
διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων, οι οποίες ιδέες χάριν 
συντομίας δεν επαναλαμβάνονται.  

- Να μπει στόχος σε πέντε χρόνια να έχει λυθεί το πρόβλημα και να 
έχει γίνει ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων πλήρως διαχειρίσιμος.  

 

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, 
στους δημοτικούς συμβούλους, και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση τους.  

 
 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   16 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  7 – 05 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

 
 

 


