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Θέκα: «Γηαβίβαζε απόςεσλ ηεο επηηξνπήο Θηεληάηξσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο γηα ηα
αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία»
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο
ππεξεηώληαο ην ζεζκνζεηεκέλν ξόιν ηνπ, σο ν ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο κεηαμύ άιισλ
ζεκάησλ θαη ζηα θηεληαηξηθά ζέκαηα (Λ. 1474/1984), ζπλέζηεζε εηδηθή νκάδα εξγαζίαο
Θηεληάηξσλ. Αληηθείκελν ηεο νκάδαο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηάζεη κε θαιή δηάζεζε θαη ρσξίο
λα ζέιεη λα θαηαινγίζεη επζύλεο, ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη κε ηα αδέζπνηα δώα
ζπληξνθηάο. Ζ επηηξνπή αζρνιήζεθε θπξίσο κε ην ππάξρνλ λνκηθό πιαίζην, ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη ηειηθά ζπλέηαμε ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα
ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Πξνηάζεηο πνπ ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

Πόξηζκα ηεο επηηξνπήο Κηεληάηξωλ ηνπ ΓΕΩΣΕΕ Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο γηα ην ζέκα ηωλ αδέζπνηωλ δώωλ ζπληξνθηάο
ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία
Σα αδέζπνηα δώα (ζθύινη θαη γάηεο), απνηεινύλ εδώ θαη πνιιά ρξόληα πξαγκαηηθόηεηα
ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, θαη όρη κόλν, ηεο ρώξαο καο. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από
ηελ ύπαξμε ησλ αδέζπνησλ δώσλ είλαη αξθεηά αιιά αθνξνύλ θπξίσο ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ζηελ νκαιή ζπλύπαξμή ηνπο κε ηνπο πνιίηεο ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαη ηεο
Γεκόζηαο πγείαο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ην ζέκα ησλ αδέζπνησλ δώσλ είλαη
πνιύπινθν θαη απαηηεί ηδηαίηεξα πξνζεθηηθό ρεηξηζκό. Δλδεηθηηθά, ζα αλαθέξνπκε
πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ύπαξμε αδέζπνησλ δώσλ ζηνπο δξόκνπο θαη ζηηο
αζηηθέο γεηηνληέο.:
1.

ηα δώα πεξηθέξνληαη άζθνπα ζηνπο δξόκνπο θαη ζε πάξθα, είηε κόλα ηνπο είηε
ζρεκαηίδνληαο αγέιεο, θαη ιόγσ ηεο θαθήο εκπεηξίαο ηνπο από ηνπο αλζξώπνπο είλαη
θνβηθά, κε ζπλέπεηα πνιιά από απηά λα παξνπζηάδνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.

2.

έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αδέζπνησλ πεζαίλεη θάζε ρξόλν από
αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν (π.ρ. ζαλαηεθόξνη ηξαπκαηηζκνί από
απηνθίλεηα, θόιεο, θ.ά ), ελώ θαη έλα πνζνζηό πέθηνπλ ζύκαηα θαθνπνίεζεο
(βαζαληζκνί, θ.ά).

3.

δηαηξέθνληαη ειιηπώο, θαη εμαηηίαο ηνπ ππνζηηηζκνύ ηνπο εκθαλίδνπλ εηθόλα
αδπλακίαο - απίζρλαζεο θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα γίλνπλ επηζεηηθά ζηελ
πξνζπάζεηα αλεύξεζεο ηξνθήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ ηε δηαηξνθή ηνπο
αλαιακβάλνπλ θηιεύζπιαρλνη ζπκπνιίηεο καο, απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε
δεκηνπξγία αγέιεο κε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ απηό ζπλεπάγεηαη (θίλδπλνο Γεκόζηαο
πγείαο, δεμακελή δηαθόξσλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ γηα ηα άιια δώα αιιά θαη γηα ηνλ
άλζξσπν).

4.

είλαη εθηεζεηκέλα ζε θάζε θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξόιεςεο
αζζελεηώλ θαη θηεληαηξηθήο πεξίζαιςεο.
ύκθσλα κε ην ππάξρνλ λνκηθό πιαίζην - λ.4039/2012 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ

Λ.4235/2014 - γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία
ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό ζθνπό – ηζρύεη όηη:

1) «Οη Γήκνη ππνρξενύληαη λα κεξηκλνύλ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, (άξζξν 9, παξ.1)…»
2) «Ζ πεξηζπιινγή θαη ε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο κπνξεί λα αζθείηαη
θαη από ζπλδέζκνπο δήκσλ, θαζώο θαη από θηινδσηθέο ελώζεηο θαη ζσκαηεία ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην Γήκν, εθόζνλ απηά δηαζέηνπλ ππνδνκή, ζπληζηάκελε
ζηελ ύπαξμε θαηάιιεισλ ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή νρεκάησλ κεηαθνξάο δώσλ θαη
αλζξώπηλν δπλακηθό κε εκπεηξία ζην ρεηξηζκό ησλ δώσλ. (άξζξν 9, παξ.1)…»
3) «Γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θάζε Γήκνο
ή όκνξνη ή ζπλεξγαδόκελνη Γήκνη ηδξύνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ δεκνηηθά ή δηαδεκνηηθά
θηεληαηξεία

θαη

θαηαθύγηα

αδέζπνησλ

δώσλ

ζπληξνθηάο

επηηξεπνκέλεο

ηεο

ζπλεξγαζίαο κε ελδηαθεξόκελα θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ελώζεηο ή θαη εζεινληέο
θηιόδσνπο ζε ηδηόθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ή παξαρσξνύκελνπο από ην Γεκόζην, ηελ
Πεξηθέξεηα ή από ηδηώηεο ρώξνπο. ηνπο Γήκνπο είλαη δπλαηόλ λα παξέρεηαη θαη
νηθνλνκηθή ελίζρπζε από δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηε δεκηνπξγία θαη
ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ. Σα θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο απνηεινύλ
ρώξνπο πξνζσξηλήο παξακνλήο θαη πεξίζαιςεο θαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο
δηέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα ελδηαηηήκαηα δώσλ ηνπ λ. 604/1977 θαη
ηνπ π.δ. 463/1978. (άξζξν 9, παξ.2)…»
4) «Γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ζπγθξνηνύληαη ζπλεξγεία
από άηνκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα θαη έκπεηξα ζηελ αηρκαισζία δώσλ ζπληξνθηάο,
πνπ θαζνδεγνύληαη θαη ειέγρνληαη ζην έξγν ηνπο από θηελίαηξν, ν νπνίνο νξίδεηαη
από ηελ αξκόδηα ππεξεζία Θηεληαηξηθήο ηνπ Γήκνπ θαη, όπνπ απηή δελ έρεη ζπζηαζεί,
από ην Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή από ηε Γηεύζπλζε
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. (άξζξν 9,
παξ.3)…»
5) «Σα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, νδεγνύληαη ηκεκαηηθά ζηα
ππάξρνληα θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ζηα δεκνηηθά θηεληαηξεία ή ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη ζε ηδησηηθά θηεληαηξεία, πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε
ππνδνκή θαη κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ πξνζσξηλά θαη γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα
ηα πξνο πεξίζαιςε δώα, κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο. Δθεί ππνβάιινληαη ζε
θηεληαηξηθή εμέηαζε, ζηεηξώλνληαη, ζεκαίλνληαη κε ειεθηξνληθή ζήκαλζε
ωο αδέζπνηα θαη θαηαγξάθνληαη ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε. Αλ
δηαπηζησζεί από ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε όηη είλαη ηξαπκαηηζκέλα ή πάζρνπλ από

ηάζηκν λόζεκα, ππνβάιινληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Αλ δηαπηζηωζεί
όηη είλαη επηθίλδπλα δώα ζπληξνθηάο ή όηη πάζρνπλ από αλίαηε αζζέλεηα ή
όηη είλαη πιήξωο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνύλ ιόγω γήξαηνο ή αλαπεξίαο
θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δωή είλαη πξόδεια αληίζεηε κε ηνπο θαλόλεο
επδωίαο ηνπο θαη αξλεζνύλ ηα θηινδωηθά ζωκαηεία ηεο πεξηνρήο λα
αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο,
ππνβάιινληαη ζε επζαλαζία. (άξζξν 9, παξ.4)…»
6) «ε θάζε Γήκν ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ (άξζξν 46 ηνπ Λ.4235/2014
παξ. 12) πεληακειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ηα δύν κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη από ηα θηινδσηθά
ζσκαηεία θαη ηηο ελώζεηο, πνπ εδξεύνπλ ζην Γήκν ή ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή
Δλόηεηα. Τπνρξεσηηθά ζηελ επηηξνπή κεηέρνπλ έλαο (1) θηελίαηξνο ππεύζπλνο γηα ηα
αδέζπνηα θαη έλαο (1) εθπαηδεπηήο ζθύισλ θαη έλαο (1) εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ πνπ
εδξεύεη ζην Γήκν ή ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα. (άξζξν 9, παξ.12)…». Ζ
επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ελόο δώνπ ζπληξνθηάο θαη αληηκεησπίδεη
ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ.
7) Αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, κπνξνύλ λα πηνζεηνύληαη από ελήιηθα άηνκα ή από
θηινδσηθέο ελώζεηο θαη ζσκαηεία, πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα. (άξζξν 9, παξ.6,7,8).
8) «Εώα ζπληξνθηάο, πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί θαη ζύκθσλα κε γλσκάηεπζε ηνπ
θηελίαηξνπ θξίλνληαη όηη είλαη πγηή, επαλεληάζζνληαη άκεζα ζην νηθείν ηνπο
πεξηβάιινλ, εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηζπιιέγεζαλ, αθνύ
πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί όηη έρνπλ ζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί ειεθηξνληθά θαη όηη έρνπλ
ππνβιεζεί ζε απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξσζε. (άξζξν 9, παξ. 9)…». Ζ
επαλέληαμε αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο (άξζξν 9, παξ.10).
9) «Οη Γήκνη, νη Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο θαη νη Πεξηθέξεηεο δεκηνπξγνύλ δίθηπν
ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηα δώα πνπ δηαηίζεληαη πξνο πηνζεζία (άξζξν 9,
παξ.12)…».
10) Τπάξρεη ζεζκνζεηεκέλε ε απνηξνπή πξόζβαζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ζε
απνξξίκκαηα

(ζθαγεία,

θξενπσιεία,

λνζνθνκεία,

ζηξαηόπεδα,

θαηαζθελώζεηο,

θαηαζηήκαηα δηάζεζεο ηξνθίκσλ, εγθαηαζηάζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη γεληθά ρώξσλ
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) θαη ε πεξηζπιινγή λεθξώλ δώσλ (εζληθνύ, επαξρηαθνύ
θαη αζηηθνύ δηθηύνπ) γηα ηελ απνηέθξσζε ή ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπο, ζύκθσλα κε
ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. (άξζξν 11, παξ.1,2)

11) Πνηληθέο θπξώζεηο θαη Γηνηθεηηθά πξόζηηκα ησλ παξαβάζεσλ ηνπ λ.4039/2012,
εθαξκόδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη κε απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν.
ήκεξα, θαη ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρώξα, ε
εθαξκνγή κέηξσλ θαζίζηαηαη αθόκε δπζθνιόηεξε, κε απνηέιεζκα ην πξόβιεκα λα
νμύλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν ζπλέπεηα ηνπ γεγνλόηνο όηη:
α) απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ δώσλ πνπ εγθαηαιείπνληαη ζηνπο δξόκνπο από πνιίηεο πνπ
αδπλαηνύλ λα ηα θξνληίζνπλ.
β) νη Γήκνη αδπλαηνύλ λα ηδξύζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ δεκνηηθά ή δηαδεκνηηθά
θηεληαηξεία θαη θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε
πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ θαη έηζη λα κελ αιιάδεη ε εηθόλα
ζηνπο δξόκνπο, ζηα πάξθα θαη ζηνπο νηθηζκνύο.
γ) ζηα ππάξρνληα δεκνηηθά ή δηαδεκνηηθά θηεληαηξεία θαη θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ
δελ ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο αηόκσλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ θαη έκπεηξσλ ζηελ
πεξηζπιινγή θαη θξνληίδα δώσλ.
δ) ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππαξρόλησλ δεκνηηθώλ θαηαθύγησλ αδέζπνησλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δελ θαιύπηνληαη εγθαίξσο πάγηα έμνδα όπσο ε
δηαηξνθή θαη θηεληαηξηθή πεξίζαιςε.
ε) δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη ηδηνθηήηεο γηα λα πηνζεηήζνπλ δώα κε ζπλέπεηα νη πηνζεζίεο
έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά
Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αδέζπνησλ δώσλ είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πξέπεη
λα είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο δηαθόξσλ θνξέσλ όκσο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα
παξαθάησ ζεκεία :
i.

Οη Γήκνη ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηα αδέζπνηα
δώα ζύκθσλα κε ην ππάξρνλ λνκνζεηηθό πιαίζην (εγθεθξηκέλα δεκνηηθά ή
δηαδεκνηηθά

θηεληαηξεία

θαη

θαηαθύγηα

αδέζπνησλ

δώσλ,

επηηξνπέο

παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο,
δεκηνπξγία δηθηύνπ ελεκέξσζεο πνιηηώλ γηα δώα πνπ δηαηίζεληαη πξνο πηνζεζία).
ii.

Δλεκέξσζε θαη αθύπληζε ηνπ δσνθηιηθνύ αηζζήκαηνο ησλ πνιηηώλ κε θάζε κέζν
(έληππα, εθεκεξίδεο, θπιιάδηα, εκεξίδεο, ηειεόξαζε, ξάδην, νκηιίεο ζε ζρνιεία, θιπ)
θαη από θάζε θνξέα, ζρεηηθά κε ηα δώα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ηδηνθηήηε δώνπ, σο
πξνο ηελ δηαηξνθή ηνπο, ηηο απαηηήζεηο πεξηπνίεζεο, ηελ ηαηξηθή πξόιεςε θαη

πεξίζαιςε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηνπο ηξόπνπο αλαπαξαγσγήο ηνπο, κε ζθνπό
ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δώσλ πνπ θαηαιήγνπλ ηειηθά ζηνπο δξόκνπο.
iii.

ηείξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ δώσλ πνπ θπθινθνξνύλ αδέζπνηα ζηελ πεξηνρή ηνπ
εθάζηνηε Γήκνπ θαη επηζήκαλζή ηνπο.

iv.

Δκβνιηαζκόο ησλ αδέζπνησλ δώσλ κε ηα απαξαίηεηα εκβόιηα θαη ηαπηόρξνλα
άλνηγκα ζρεηηθνύ βηβιηαξίνπ Τγείαο από ηνλ θηελίαηξν. Ζ πιεηνςεθία ησλ
αδέζπνησλ

δώσλ

απνηειείηαη

από

εκίαηκα

θπλεγόζθπια

θαη

πνηκεληθνύο.

Δλδερνκέλσο λα πξόθεηηαη γηα δώα κεγάιεο ειηθίαο, κε ζηεηξσκέλα, ιετζκαληθά, ηα
νπνία είλαη πηζαλό λα θέξνπλ θαη άιια ζπλνδά λνζήκαηα, ινηκώδε ή κε. Δίλαη ινηπόλ
κεγάιεο ζεκαζίαο λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο θαζώο επίζεο θαη ε
ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο ζηα δώα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από θπλεγνύο θαη ζε δώα
θύιαθεο κνλάδσλ παξαγσγηθώλ δώσλ.
v.

Υξεκαηνδόηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ πάγησλ αλαγθώλ ησλ δεκνηηθώλ ή δηαδεκνηηθώλ
θηεληαηξείσλ θαη θαηαθύγησλ αδέζπνησλ δώσλ θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο
ζε ζέκαηα πεξηζπιινγήο θαη επδσίαο ησλ δώσλ.

vi.

Οπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηώλ θαη ησλ θνξέσλ κεηαμύ ηνπο (ηνπηθέο θαη
θεληξηθέο θηινδσηθέο ελώζεηο θαη ζσκαηεία, Γήκνη, Πεξηθέξεηεο, Τπνπξγείν) γηα ηελ
θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ αδέζπνησλ δώσλ.

vii.

Δπίζεο ζρεηηθά κε ηελ αθύπληζε ηνπ δσνθηιηθνύ αηζζήκαηνο, ε θνηλή γλώκε θαη
θπξίσο ηα παηδηά, δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη από ηελ πξνβνιή θαζαξόαηκσλ
θπιώλ ζθύισλ, γεγνλόο ην νπνίν ελζαξξύλεηαη κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ pet
shop. Θα ήηαλ ζεκαληηθό λα πξνβάιινληαη ηα εκίαηκα δώα ζπληξνθηάο εμίζνπ θαζώο
δελ πζηεξνύλ ζε ηίπνηα ησλ θαζαξόαηκσλ θπιώλ. Ζ πξαθηηθή απηή ηεο εμίζνπ
πξνβνιήο ησλ εκίαηκσλ δώσλ ζα κπνξνύζε ζε αξρηθό ζηάδην, λα πεξηνξίζεη
ζεκαληηθά ην πξόβιεκα.
Ζ νκαιή ζπλύπαξμε ησλ δώσλ κε ηνλ άλζξσπν είλαη βαζηθήο θαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο

γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζην αζηηθό θαη κε πεξηβάιινλ κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο
ζην κέιινλ όισλ καο.

Θιείλνληαο ην πόξηζκα ηεο επηηξνπήο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε σο Παξάξηεκα ηε
ζπκκεηνρή ησλ παξαθάησ Θηεληάηξσλ ζηελ ελ ιόγσ επηηξνπή:
Θνηαιαθίδεο Θσλ/λνο

Θηελίαηξνο / έξξεο, ζπληάθηεο πνξίζκαηνο

Σδηαράλαο Δπζύκηνο

Θηελίαηξνο / Γξάκα

Θαξπνθπιιίδνπ νθία

Θηελίαηξνο / Λ.Πέξακνο

Ηγλαηηάδνπ Αζαλαζία

Θηελίαηξνο / έξξεο

Θνληνζηόιε Δπαγγειία

Θηελίαηξνο / Θαβάια

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1) Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Γξαθεία θ. Τπνπξγνύ θαη θ.
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
2) Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Γεληθή Γηεύζπλζε Βηώζηκεο Εσηθήο
Παξαγσγήο θαη Θηεληαηξηθήο
3) Γήκνο Θαβάιαο

mayor@dkavalas.gr θαμ: 2513500201

4) Γήκνο Παγγαίνπ

info@dimospaggaiou.gr θαμ: 2592350079

5) Γήκνο Λέζηνπ

mail@dimosnestou.gov.gr θαμ: 2591023700

6) Γήκνο Θάζνπ

dimos@thassos.gr θαμ: 2593022104

7) Γήκνο Γξάκαο

dhmos-dramas@dra.forthnet.gr θαμ: 2521020562

8) Γήκνο Γνμάηνπ

info@doxato.gr θαμ: 2521352409

9) Γήκνο Θάησ Λεπξνθνπνίνπ

nevrokop@otenet.gr θαμ: 2523023043

10) Γήκνο Παξαλεζηίνπ

dimarhos@paranesti.gr θαμ: 2524022571

11) Γήκνο Πξνζνηζάλεο

info@prosotsani.gr θαμ: 2522350191

12) Γήκνο εξξώλ

mayor@serres.gr θαμ: 2321083602

13) Γήκνο Ακθίπνιεο

info@dimos-amfipolis.gr θαμ: 2324071309

14) Γήκνο Βηζαιηίαο

info@dimosvisaltias.gr θαμ: 2322020340

15) Γήκνο Δκκαλνπήι Παππά

dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr θαμ: 2321352628

16) Γήκνο Ζξαθιείαο

info@dimosvisaltias.gr θαμ: 2325350159

17) Γήκνο Λέαο Είρλεο

n-zixni@otenet.gr θαμ: 2324350624

18) Γήκνο ηληηθήο

info@sidiki.gr θαμ: 2323350220

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΕΩΝ
19) Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο – Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε
periferiarxis@pamth.gov.gr θαμ: 2531352155
20) Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε
Periferiarxis@pkm.gov.gr θαμ: 2313319752
21) Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θαβάιαο – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε antipkavalas@pamth.gov.gr θαμ: 2510834369
22) Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Γξάκαο – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
antidramas@pamth.gov.gr θαμ: 2521035565
23) Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα εξξώλ – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
antiperiferiarxis@serres.pkm.gov.gr θαμ: 2321350466
24) Θεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο Α.Κ.Θ.
antipagro@pamth.gov.gr θαμ: 2510837801
25) Θεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο Θεληξηθήο
Καθεδνλίαο rdo@pkm.gov.gr θαμ: 2310989348
26) Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Θαβάιαο
daokkavalas@pamth.gov.gr θαμ: 2510291472
27) Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο εξξώλ
varoudis@serres.pkm.gov.gr θαμ: 2321355108
28) Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Γξάκαο daokdr@pamth.gov.gr
θαμ: 2521351297
29) Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο & Θνηλσληθήο Κέξηκλαο Π.Δ. Θαβάιαο
dykavalas@pamth.gov.gr θαμ: 2513503300
30) Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο & Θνηλσληθήο Κέξηκλαο Π.Δ. Γξάκαο
ygeiadramas@pamth.gov.gr θαμ: 2521351320
31) Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο & Θνηλσληθήο Κέξηκλαο Π.Δ. εξξώλ
dygeias@serres.pkm.gov.gr θαμ: 2321350453
32) Θηεληαηξηθό Δξγαζηήξην Θαβάιαο
33) Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
34) Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
35) Κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο

