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ΕΞΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΕ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΤΑ

Το πρόβλημα των αδέσποτων όχι μόνο παραμένει αλλά δυστυχώς ολοένα και διογκώνεται
καθώς πέραν των νομοθετικών κενών που υπάρχουν για την καλύτερη αντιμετώπισή του,
υπάρχουν και ασυνείδητοι πολίτες οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να παρατήσουν
δεσποζόμενα ζώα στο δρόμο καθιστώντας τα αδέσποτα.

Τις τελευταίες μέρες μόνο έγιναν γνωστά συνολικά έξι τέτοια περιστατικά σε Άρτα και
Γιάννενα, ενώ πολύ πιθανό είναι οι περιπτώσεις αυτές να μην είναι οι μοναδικές.

Και οι δύο δήμοι με ανακοινώσεις τους αρχικά καταδικάζουν το γεγονός και υπενθυμίζουν
πως η συγκεκριμένη ενέργεια σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (του Ν. 4039/2012, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 46, του Ν. 4235/2014), αποτελεί παράβαση με ποινή φυλάκισης,
επισύροντας επιπλέον και χρηματικό πρόστιμο.

Στην περίπτωση της Άρτας μάλιστα οι εγκαταλείψεις έγιναν μπροστά από το καταφύγιο
αδέσποτων ζώων.

Αρχικά εγκαταλείφθηκαν 2 μεγαλόσωμοι σκύλοι οι οποίοι δέθηκαν με τριχιά και αλυσίδα
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στα κάγκελα της κεντρικής πόρτας του καταφυγίου, ενώ μετά από μερικές ημέρες
εγκαταλείφθηκε με τον ίδιο τρόπο ένας ακόμη σκύλος.

Τα ζώα περισυνελέγησαν από τους υπαλλήλους του Δήμου στο καταφύγιο και
ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Στο χώρο του καταφυγίου ωστόσο, υπάρχουν κάμερες ασφαλείας όπου έχουν καταγράψει
τις κινήσεις στα παραπάνω περιστατικά, ενώ ο Δήμος Αρταίων έχει διαβιβάσει το
ηλεκτρονικό αρχείο από τις κάμερες στην Αστυνομία.

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, ο Δήμος Αρταίων απευθύνει έκκληση σε όλους τους
ιδιοκτήτες δεσποζόμενων σκύλων να μην τα εγκαταλείπουν, καθώς πέραν του ότι η πράξη
αυτή συνιστά ποινικό αδίκημα, με την εγκατάλειψη των ζώων αυξάνεται σημαντικά ο
πληθυσμός των αδέσποτων ζώων και δυσκολεύει κατά πολύ το έργο του Δήμου, ο οποίος με
απόλυτη συνέπεια τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Όμως, για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται η
συνεργασία όλων των συμπολιτών και σε κάθε περίπτωση συμπεριφορές σαν και τις
παραπάνω είναι απολύτως καταδικαστέες.

Στα Γιάννενα τώρα μόλις προχθές η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ειδοποιήθηκε από
κατοίκους της περιοχής Πεντέλη ότι τρία νέα σκυλιά έκαναν την εμφάνισή τους.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν την παρουσία τριών κυνηγετικών μάλιστα
σκύλων πόιντερ ωστόσο δεν κατάφεραν να τα πλησιάσουν με αποτέλεσμα αυτά να
εγκαταλείψουν την περιοχή προφανώς σε αναζήτηση τροφής.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι ήδη δύσκολη από μόνη της, η αναλγησία όμως
ορισμένων πολιτών την κάνει ακόμα πιο δύσκολη.

Φυσικά ο Δήμος Ιωαννιτών έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του
προβλήματος με τα αδέσποτα ύστερα από επεξεργασία τους από διαπαραταξιακή
επιτροπή.
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Οι προτάσεις έγιναν προς το αρμόδιο υπουργείο, καθώς αυτό νομοθετεί και χρηματοδοτεί.

Το πρόβλημα παραμένει ιδιαίτερα έντονο για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τις
δυνατότητες επανένταξης αδέσποτων σκύλων να έχουν εξαντληθεί.

Για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος με τα αδέσποτα, θα πρέπει να υπάρξει
έλεγχος και καταγραφεί των δεσποζόμενων. Όταν αυτό συμβεί και υπάρχουν στοιχεία για
τον ιδιοκτήτη του κάθε ζώου, τότε θα λειτουργεί αποτρεπτικά και θα αποφεύγεται η
εγκατάλειψη των ζώων.

Η σημαντικότερη από τις προτάσεις που καταθέτει ο δήμος αφορά στην ίδρυση και την
λειτουργία ενός νέου τύπου καταφυγίου αδέσποτων σκύλων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος
Μπάμπης Μπρέχας, προτείνεται η περίφραξη έκτασης 15 στρεμμάτων η οποία θα είναι
χωρισμένη και διαμορφωμένη για την φιλοξενία των ζώων.

Η παραμονή των ζώων δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν θα ακολουθεί επανένταξη
αλλά θα φεύγουν μόνο στην περίπτωση υιοθεσίας.

Εκεί δεν θα υπάρχουν κελιά όπως στο σημερινό καταφύγιο, αλλά σπιτάκια τα οποία θα
φιλοξενούν τα σκυλιά.

Φυσικά για το εγχείρημα αυτό απαιτούνται χρήματα, τα οποία θα πρέπει να δώσει το
αρμόδιο υπουργείο.

Σημαντικό επίσης, σύμφωνα με τον κ. Μπρέχα, είναι να ιδρυθούν και να στελεχωθούν στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
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