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Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα: «Το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα»
Με αφορμή το τραγικό περιστατικό του θανάτου συνανθρώπου μας στην περιοχή
δικαιοδοσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ύστερα από την επίθεση αγέλης
αδέσποτων σκυλιών, καθώς οι καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά και σε άλλους
Δήμους πληθαίνουν και το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων χρονίζει, καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του τεράστιου ζητήματος.
Το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων αντιμετωπίζεται από τους δήμους βάση του
Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 και ισχύει.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο οι δήμοι έχουν την ευθύνη της καταγραφής,
εμβολιασμού, στείρωσης και περίθαλψης των ζώων καθώς και την διαχείριση και
απομάκρυνση των επιθετικών και επικίνδυνων αδέσποτων σκύλων. Στα πλαίσια
αυτών των αρμοδιοτήτων οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν για την
οργάνωση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων είτε υπό την άμεση εποπτεία
τους είτε σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, όπου θα γίνονται οι
απαραίτητες κτηνιατρικές πράξεις και όπου θα φιλοξενούνται τα επιθετικά ζώα ώστε
να μη δημιουργούν αγέλες σε αστικές και περιαστικές περιοχές.
Ωστόσο, για οικονομικούς κυρίως λόγους, οι δήμοι δεν εφαρμόζουν πλήρως το νόμο
για τα αδέσποτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σε λειτουργία τα απαραίτητα
καταφύγια/ενδιαιτήματα, και τα επιθετικά ζώα να ζουν στους δρόμους δημιουργώντας
αγέλες επικίνδυνες για κατοίκους και περαστικούς. Επίσης, το πρόγραμμα των
στειρώσεων δεν γίνεται σε όλα τα ζώα με αποτέλεσμα ο αριθμός των αδέσποτων να
μεγαλώνει ανεξέλεγκτα. Άλλωστε, για τους ίδιους λόγους δεν προσλαμβάνεται
εξειδικευμένο προσωπικό (κτηνίατροι, εκπαιδευτές, εργάτες) για να δουλέψει το
πρόγραμμα και η εφαρμογή του βασίζεται στον εθελοντισμό των φιλόζωων και στις
πρωτοβουλίες των φιλοζωικών σωματείων, ανθρώπων κατά κύριο λόγο χωρίς
επιστημονική γνώση να κρίνουν πως πρέπει να γίνει η διαχείριση των αδέσποτων και
οι οποίοι τελικά παίρνουν αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας,
κυρίως μέσω της συμμετοχής τους στις πενταμελείς επιτροπές των δήμων που
λειτουργούν το πρόγραμμα αδέσποτων. Ένα ακόμα προβληματικό σημείο είναι η
εφαρμογή των προγραμμάτων στα στενά όρια των δήμων και όχι στα πλαίσια του
ευρύτερου οικιστικού ιστού όπως θα έπρεπε σύμφωνα με την φύση της ζωής των
αδέσποτων που δεν είναι «κάτοικοι» ενός μόνο δήμου.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στη χώρα μας,
είναι πιθανό να μειωθεί η παροχή τροφής και νερού από τους Δήμους και το
πρόβλημα να ενταθεί, με αποτέλεσμα την εν δυνάμει αύξηση του ανταγωνισμού
μεταξύ των αδέσποτων ζώων και την δημιουργία αγελών με μεγαλύτερο αριθμό ζώων.
Είναι επιτακτική ανάγκη το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων να εποπτεύσει και να ελέγξει τους Δήμους της χώρας
ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο νόμος για τα αδέσποτα με χρηματοδότηση των
προγραμμάτων πρόσληψης προσωπικού και την λειτουργία κατάλληλων
ενδιαιτημάτων ώστε να απομακρύνονται αμέσως τα επιθετικά ζώα, καθώς και την
καταγραφή των αδέσποτων ζώων και την καθολική πραγματοποίηση στειρώσεων.
Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων δεν είναι μόνο δείγμα προόδου μιας
αναπτυγμένης οικονομικά και πολιτιστικά κοινωνίας, αλλά κυρίως μέριμνα για την
δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
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