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                              ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

                                                            ΕΛΕΝΗ  Π. ΑΧΤΑΡΗ 

 

                                                               ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣH 

                                                                  2 0 1 5 

Σύμφωνα με το πρακτικό ορκωμοσίας υπ’ αριθμ. 12890/01-04-2015 Συμπαραστάτη του Δημό-

τη και της Επιχείρησης του Δήμου Ξάνθης, και  δυνάμει  της υπ΄ αριθμ. απόφασης 36/25-02-

2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Δήμο Ξάνθης 

ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.   

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 58 του Ν. 3966/2011 και στη συνέχεια του άρθρου 4 του Ν. 4257/2014 που απο-

τελεί και το Θεσμικό πλαίσιο,  η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης,  

ενεργοποιείται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού έχουν προηγηθεί οι α-
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παιτούμενες σύμφωνα με το νόμο, προθεσμίες και προϋποθέσεις για την προκήρυξη  και  κά-

λυψη της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η δε απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του 

συνόλου των μελών. 

Η νέα Δημοτική Αρχή ενεργοποίησε την ανεξάρτητη αρχή του θεσμού του Συμπαραστάτη του 

Δημότη και της Επιχείρησης, για πρώτη φορά μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 και 

κατάφερε να αναδείξει πρόσωπο κοινής αποδοχής, με μία ψηφοφορία. 

Από τον πρώτο απολογισμό έργου, για τους αρχικούς 9 μήνες της λειτουργίας του, για το έτος 

2015 και κάτω από “ιδιαίτερες” συνθήκες  όπως δημοψήφισμα,  μεσολάβηση καλοκαιρινών 

μηνών και ξανά εκλογές,  υπήρξε ανταπόκριση από τους δημότες, ενδιαφέρον γνωριμίας με το 

θεσμό και κυρίως επισκεψιμότητα στο γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχεί-

ρησης, που στεγάζεται εντός του ισογείου χώρου του  κτιρίου του Δημαρχιακού Μεγάρου στην 

Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης. 

Σε οργανωτικό επίπεδο λειτουργεί ένα γραφείο, χωρίς στελέχωση από διοικητικές υπηρεσίες 

κατά το άρθρο 77 παρ.3 ν.3852/10, στελέχωση η οποία είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική.  Η 

έλλειψη προσωπικού στην αυτοδιοίκηση, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών στην Ελλά-

δα,  έχει αναβάλει την στελέχωση της υπηρεσίας. 

 Για τις καταγγελίες ή ακόμη και για ερωτήσεις των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Σταυ-

ρούπολης και των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων,  έχει επιλεγεί «κυρίως», όχι όμως απο-

κλειστικά, η μετά από  “ραντεβού”,  προσέλευσή τους στο γραφείο του Συμπαραστάτη του Δη-

μότη και της Επιχείρησης.  Η πρακτική αυτή, η οποία προτάθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρ-

χο της περιοχής, αποδείχθηκε ότι απέδωσε σε όσους δημότες την επέλεξαν γιατί εξασφάλιζε 

την μετακίνηση από και προς τον τόπο κατοικίας τους χωρίς προβλήματα στις μετακινήσεις 

τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές διεξάγονται  με συγκοινωνία του ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης. 
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Για την ευκολότερη επαφή δημοτών και Συμπαραστάτη έχουμε ενεργοποιήσει μέσω της πλη-

ροφοριακής υπηρεσίας του Δήμου, κάθε δυνατότητα που υπάρχει σε τεχνολογικό επίπεδο. 

Δηλαδή στον ιστότοπο του Δήμου Ξάνθης, υπάρχει σχετικός σύνδεσμος  για τον Συμπαρα-

στάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Εκεί ο δημότης μπορεί άμεσα και σύντομα να ενημε-

ρωθεί για τις δυνατότητες που έχει και για την αρμοδιότητα του ΣτΔΕ. Επίσης υπάρχουν έτοι-

μες έντυπες φόρμες καταγγελίας, καθώς και η δυνατότητα να υποβάλλει διαδικτυακά με mail 

την καταγγελία του. 

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν 

αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις 

αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας, 

όταν όμως θα συσταθεί η προηγούμενη υπηρεσία.  

Τους εννέα (9) μήνες λειτουργίας του θεσμού διεκπεραιώθηκαν δεκατέσσερις (14) διαμεσολα-

βήσεις δημοτών και επιχειρήσεων. Οι υποθέσεις δεν αφορούσαν συγκεκριμένες υπηρεσίες ή 

αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής, παρόλο που η αυτοδιοίκηση επηρεάζεται  άμεσα από την 

πολιτική πραγματικότητα, και αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης προσωπικού και πόρων. 

Είναι επόμενο λοιπόν να δημιουργούνται προβλήματα στον σχεδιασμό πρακτικών και επιλο-

γών προς όφελος των δημοτών.   Αντιθέτως η καχυποψία κατά των δημοτικών υπηρεσιών εί-

ναι αυτή που επηρεάζει πρωταρχικά τους δημότες,  αλλοιώνοντας τις περισσότερες φορές 

την  ουσία του αιτήματος, δυσκολεύοντας και την διαμεσολάβηση. 

 «9 στις 10 φορές δικαιώνεται ο δημότης όταν προσφεύγει στον Συμπαραστάτη», διότι στην 

Ελλάδα ο θεσμός δεν είναι τόσο γνωστός όσο σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που η προσφυγή 

στον Συμπαραστάτη είναι μία καθημερινότητα για τους δημότες-πολίτες. Συνεπώς όταν θα 

αποφασίσει ο δημότης την υποβολή καταγγελίας στον Συμπαραστάτη τις περισσότερες φορές 

θα έχει δίκιο, ώστε να αποφασίσει να απευθυνθεί σε ανεξάρτητη αρχή που δεν έχει ακόμη 
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ενσωματωθεί πλήρως στην κουλτούρα του.  Γι ‘ αυτό και η καχυποψία δεν ωφελεί αντιθέ-

τως δυσχεραίνει την διαδικασία της διαμεσολάβησης γιατί ο δημότης δεν είναι ψυχολο-

γικά έτοιμος να δεχθεί ότι κάθε αίτημα  ή παράπονο δεν είναι νόμιμο, παρά το γεγονός 

ότι τυγχάνει θετικής αντιμετώπισης η διερεύνηση του αιτήματός του ή της καταγγελίας 

του. 

Βέβαια το γραφείο δέχθηκε και αιτήματα που  δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητές του γιατί αφο-

ρούσαν άλλες υπηρεσίες λ.χ. Δ.Ε.Η. Ι.Κ.Α κ.ο.κ.,  έγινε προσπάθεια όμως, σε δημότες που  

χρειαζόταν συνδρομή για διαμεσολάβηση με άλλη δημοτική αρχή, ακόμη και διαφορετικού 

νομού, να παρέχεται συνδρομή όπου ήταν εφικτό χωρίς να λογίζεται εισερχόμενη καταγγελία- 

αναφορά ή να λαμβάνει αριθμό στο σχετικό βιβλίο, επίσης εξυπηρετήθηκαν και νομικά πρό-

σωπα ιδιωτικού δικαίου λ.χ αθλητικό σωματείο, κάνοντας διασταλτική ερμηνεία του νόμου, ο 

οποίος αναφέρεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις, δηλαδή να ασκείται εμπορική δραστηριότη-

τα, γεγονός που δημιουργεί δυσλειτουργία και ανισότητα. 

Μέσα από το  Πανελλήνιο Δίκτυο Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών γίνεται 

προσπάθεια να επιλυθούν νομικές ασάφειες, με προτάσεις βελτίωσης που υποβλήθηκαν σε 

πρόταση τροπολογίας που κατατέθηκε στο αρμόδιο υπουργείο. 

Κλείνοντας την εισήγησή μου στον πρώτο απολογισμό έργου, θεωρώ σημαντικό να εκφράσω 

τις ευχαριστίες μου προς το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης τό-

σο για την διάθεση συνεννόησης που επέδειξαν παραμερίζοντας παραταξιακές λογικές προ-

κειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 2/3 των ψήφων στην ψηφοφορία εκλογής και να 

ενεργοποιηθεί ο θεσμός, όσο και για την τιμή που μου επεφύλαξαν να είμαι η πρώτη Συμπα-

ραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ξάνθης από τη σύσταση του θεσμού 

στους Δήμους και τις Περιφέρειες. 
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Ειδική αναφορά θα ήθελα επίσης να κάνω στον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχό-

πουλο ο οποίος πίστεψε στην λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη έχοντας την πεποί-

θηση και την συνείδηση ότι ο θεσμός αποτελεί μία δημοκρατική κατάκτηση, παρ’ όλο που 

πολλές φορές είναι ελεγκτικός προς την διοίκηση, αποτελεί όμως εν τέλει ένα ακόμη εργαλείο 

βελτίωσης των υπηρεσιών προς όφελος των δημοτών και των επιχειρήσεων. 

                            

                           Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 

                                                    ΕΛΕΝΗ Π. ΑΧΤΑΡΗ 

 

 

 

                                               Συγκεκριμένα στοιχεία  

                                      ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

Ο νόμος 3861 της 8/13-07-2010 περί διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση στο «Πρό-

γραμμα Διαύγεια» ισχύει για τις υποθέσεις διαμεσολάβησης του ΣτΔΕ. 

Παραθέτω κατωτέρω ενδεικτικά διαμεσολαβήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των όσων 

αναφέρω ανωτέρω στην εισήγησή μου.  

-1.ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2015 (Άρθρο 77 παρ. 3 

Ν.3852/2010). Καταγγέλλουσα  επιχείρηση με έδρα την Ξάνθη ανέφερε ότι στην διεύθυνση 

που είχε έδρα στην Ξάνθη «η περιοχή παραμένει παντελώς υποβαθμισμένη με έλλειψη βασι-

κού φωτισμού», «ζητούσε να ενημερωθεί  πως  αλλάζουν  οι συντελεστές παλαιότητας, ζώνης, 

τιμή m2 και πως υπολογίζονται βάση οικοδομικής αδείας». Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η κα-
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ταγγελία αφορούσε αρμοδιότητα των: α)Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα εσόδων και ταμείου , 

β)Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης και  γ)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, άρα 

υπήρχε και αρμοδιότητα διαμεσολάβησης. Όταν εξετάστηκε η καταγγελία προέκυψε ότι ισχύ-

ουν οι διατάξεις καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 

21 και 22 του ΒΔ 24/58  επίσης του  Ν. 25/75 μετά των νεωτέρων τροποποιήσεων αυτών. Συ-

νεπώς τα τέλη του ΒΔ 24/58  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1080/1980 , ενοποιούνται σε ε-

νιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  

(άρθρο 24 Ν.2130/93) από (0,25 ο / οο ) έως (0,35 ο /οο ) και είναι ενιαίος για όλη την διοικη-

τική περιφέρεια του Δήμου Ξάνθης. 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους και 

ισχύει από την  1η Ιανουαρίου επομένου έτους και είχε εκδοθεί  στις ****** 2014,  η με αριθμό 

*****/27-10-2014 κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί «μη αναπροσαρμογής 

του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015 και τη διατήρηση των ι-

σχυουσών τιμών, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, η οποία έχει έκτοτε επιδεινωθεί.  

Η  επιχείρηση όταν προσκόμισε φωτοτυπία οικοδομικής αδείας, σε αντιπαραβολή με  τα στοι-

χεία που απέστειλε η ΔΕΗ μετά την διαμεσολάβηση του γραφείου του συμπαραστάτη του δη-

μότη και της επιχείρησης, προέκυψε ότι η επιχείρηση κατά δήλωσή της (επιχείρηση) εμφάνισε 

στην επιφάνεια του καταστήματος της, μεγαλύτερο εμβαδόν σε σχέση με τα πραγματικά τε-

τραγωνικά μέτρα. 

Στην απάντηση το γραφείο του ΣτΔΕ ανέφερε, «η επιχείρηση μπορεί να  προσέλθει  και να 

διορθώσει τα τετραγωνικά της, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν 

τα πραγματικά τετραγωνικά». Και ακόμη ενημερώθηκε ότι «Στο δήμο Ξάνθης  λειτουργεί  αρ-

μόδια επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη 

βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μείωσης οποιουδήποτε αυτοτελούς φό-
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ρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ 

του δήμου και του υπόχρεου του Ο.Τ.Α. (ιδιώτη ή επιχείρησης) ν. 2307/95». «Η διοίκηση του 

Δήμου Ξάνθης δεν νομιμοποιείται σε ατομική ρύθμιση τελών.  Αυτό θα αποτελούσε προνο-

μιακή μεταχείριση της συγκεκριμένης επιχείρησης, έναντι των λοιπών επιχειρήσεων που λει-

τουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 16 

Ν.2130/1993  παρ. 1 και άρθρο 249 παρ. 3 Ν. 3463/2006 , ο ΣΔΑΝΞ με απόφαση του διοικητι-

κού του συμβουλίου επιβάλλει τέλει ανταποδοτικού χαρακτήρα για παρεχόμενες υπηρεσίες 

στους κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις) του Ο.Τ.Α.  Οι δύο (2) λάμπες φωτισμού ήταν κα-

μένες  και αντικαταστάθηκαν άμεσα», οπότε μετά τη Διαμεσολάβηση για την επίλυση του 

προβλήματος, προέκυψε ότι  οι υπηρεσίες ενήργησαν νόμιμα και είχαν ενημερώσει επί των 

ανωτέρω πριν την υποβολή της καταγγελίας.  Επίσης η αντικειμενική αξία ακινήτου δεν επη-

ρεάζει τα τέλη  για την χρήση του ΧΥΤΑ ή  τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. 

                                                       Ξάνθη, … Απριλίου 2015  

 

-2.ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ-ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2015.  Δημότισσα Ξάνθης υπέβαλε 

έγγραφη καταγγελία, καταγγέλλοντας ότι: 1) περί το έτος 2001 ο Δήμος Ξάνθης κατέλαβε πα-

ρανόμως το ρυμοτομούμενο ακίνητό της και δημιούργησε δημοτικό πάρκο και δρόμο χωρίς να 

έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, 2)Δηλώθηκε εσφαλμένα και παρατύπως από το Δήμο το 

ρυμοτομούμενο ακίνητο της ως κοινόχρηστο και με πλήρη κυριότητα του Δήμου. 

Αρμοδιότητα για διαμεσολάβηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης  στην 

καταγγελία υπήρχε γιατί ήταν αρμοδιότητα των  Διεύθυνση Δόμησης (πρώην Πολεοδομία), 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών . Νομικά ζητήματα που απασχόλησαν έχουν όπως παρακά-

τω: Η αναγκαστική απαλλοτρίωση σκοπεύοντας στη θεραπεία δημοσίου συμφέροντος, απο-
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τελεί εξαίρεση από την αρχή του απαραβίαστου της ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό η κήρυξή 

της τίθεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίω-

σης 1) Ύπαρξη δημόσιας ωφέλειας 2)Νομοθετική πρόβλεψη  3)Προηγούμενη καταβολή πλή-

ρους αποζημίωσης του δικαιούχου. Αναγκαστική απαλλοτρίωση χωρίς τη συνδρομή των ό-

ρων αυτών πάσχει ακυρότητας. Στάδια διαδικασίας κήρυξης απαλλοτρίωσης  1)Απόφαση 

διοίκησης, ότι,  για νομοθετικά αναγνωρισμένη δημόσια ωφέλεια, απαιτείται η αναγκαστική 

απαλλοτρίωση, 2)Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης, 3)Κήρυξη της αναγκαστικής απαλ-

λοτρίωσης, 4)Προσδιορισμός ύψους αποζημίωσης.  

5)Συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με την καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α΄ Ν 2882/2001 στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαι-

ούχο της αποζημίωσης.  Το δικαίωμα του ενδιαφερομένου για τον δικαστικό προσδιορισμό 

της οφειλομένης αποζημιώσεως υπόκειται στην 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 Α.Κ. , η 

οποία επί απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας αρχίζει από τότε που κατέστη αμετάκλητη η από-

φαση του νομάρχη (και πριν του Υπουργού) που κύρωσε την πράξη τακτοποίησης και αναλο-

γισμού του πολεοδομικού γραφείου, η παραγραφή δε αυτή όταν υπόχρεος είναι το Δημόσιο ή 

Ν.Π.Δ.Δ. μεταξύ των οποίων και Ο.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 94 εδ. γ΄ του ν. 2362/1955 και 52 εδ.  γ΄ του ν.δ. 496/74 αντίστοιχα, και το οποίο 

κρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 101/2015 απόφασης του Α.Π. Να σημειωθεί ότι το ρυμοτομικό 

διάγραμμα αποτελεί μεν πράξη κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των ακινήτων που 

καταλαμβάνονται από χώρους οριζόμενους ως κοινόχρηστους, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ όμως την α-

φετηρία της προαναφερόμενης παραγραφής, αφού για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης 

προς συντέλεση της απαλλοτριώσεως πρέπει να προηγηθεί η διοικητική διαδικασία της έκδο-

σης της πράξης τακτοποίησης οικοπέδων και αναλογισμού αποζημίωσης. Άλλο θέμα επίσης, 

είναι το ζήτημα της παραγραφής της άσκησης της διεκδικητικής αγωγής, όπου βέβαια υπόκει-

ται ομοίως στην ίδια 20ετή παραγραφή, η οποία όμως αρχίζει από την κατάληψη του ακινήτου 
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από τον «υπέρ’ ου» η απαλλοτρίωση. Πριν καταβληθεί  δε η ορισθείσα οριστική ή προσωρινή 

αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κα-

τάληψη. Από τα πραγματικά περιστατικά εξήχθη  ότι για την αριθμό καταγγελίας  

******/*****2015,  η απαλλοτρίωση της εκτάσεως δεν έχει συντελεσθεί καθόσον δεν έχει κυρω-

θεί η υπό σύνταξη πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών, που 

αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για να συντελεστεί η απαλλοτρίωση, όπως προκύπτει 

και από το με αριθμό  ********/*******-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης  Δόμησης Τμήμα Πολεο-

δομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών Δήμου Ξάνθης.  Επίσης δεν έγινε γνωστό στο Γραφείο 

του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η χρονολογία κατάληψης του ρυμοτομού-

μενου ακινήτου, που να βεβαιώνεται από δημόσιο έγγραφο λ.χ. έγγραφη πρόσκληση κατά της 

καταγγέλλουσας ή των δικαιοπαρόχων της που να διατάσσει την αποβολή τους, συνεπώς το 

ζήτημα παραγραφής για τις ενέργειες της καταγγέλλουσας πρέπει να διερευνηθεί.  Έγγραφο 

βέβαιης χρονολογίας αποτελεί μόνο το με αριθμό πρωτοκόλλου ********/*******2001 πράξη σύ-

νταξης τακτοποίησης και αναλογισμού του τμήματος πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμο-

γών του Δήμου Ξάνθης, η οποία (τακτοποίηση) και δεν ολοκληρώθηκε. Στην από 

*******/********-2015 καταγγελία, της *************, απαλλοτριώνονται  αναγκαστικά λόγω ρυμο-

τομίας ιδιοκτησίες επί της οδού **********στην πόλη της Ξάνθης σύμφωνα και με την με αριθμό 

******/2014 πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού,  αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών 

της διεύθυνσης δόμησης τμήμα πολεοδομικών & χωροταξικών εφαρμογών Δήμου Ξάνθης,  με 

βάση το  εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως της Ξάνθης (αποφ. Νομάρχη *******/11-

11-88 ΦΕΚ*******/2***88, ορθή επανάληψη ******** ΦΕΚ ********/96 και για τη δημιουργία κοι-

νόχρηστων χώρων και δρόμου.  

Συνυπόχρεοι με τον οικείο Ο.Τ.Α. για την καταβολή της αποζημιώσεως του ακινήτου που α-

φαιρείται, είναι και οι παρόδιοι ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων, που έχουν ή αποκτούν πρό-
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σωπο επί του κοινοχρήστου χώρου, οι οποίοι είναι και οι πράγματι επωφελούμενοι από την 

εφαρμογή του σχεδίου πόλεως με επαύξηση της αξίας των ακινήτων τους.  

Ο Δήμος δύναται να καταβάλλει αποζημιώσεις υπέρ τρίτων προκειμένου να προβεί στη διά-

νοιξη των κοινόχρηστων χώρων και στη διαμόρφωσή τους με την εκτέλεση όλων των απαι-

τούμενων έργων.  Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας στον 

υπόχρεο ιδιοκτήτη πριν βεβαιωθούν από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο δημόσιο 

ταμείο οι οφειλές για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας και πριν να έχει καταβάλει τις δόσεις που 

οφείλει  μέχρι το χρόνο χορήγησης της άδειας. 

Η δυνατότητα αυτή, επιτρέπεται ύστερα από έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 

2508/1997. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι υπόχρεοι 

για την αποζημίωση του ρυμοτομούμενου, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αποζημίωση 

που τους αναλογεί στο πρόσωπο που κατάθεσε την αποζημίωση για λογαριασμό τους. Με την 

καταβολή αυτή θεωρείται ότι οι παρόδιοι εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους λόγω ρυμοτομίας 

άρθρο 17 παρ. 3 Ν. 2508/1997. Η πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού συντάσσεται  από την 

αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου και φέρει την υπογραφή του συντάξαντα υπαλλήλου και 

τη θεώρηση του Προϊσταμένου. Είναι διοικητικές πράξεις που υπάγονται στην έγκριση του 

οικείου Περιφερειάρχη διαφορετικά δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα.  Από την σύνταξή της και 

την γνωστοποίησή της στους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες και φορείς υπάρχει στη διάθεσή 

τους χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για τη διατύπωση ενστάσεων ενώπιον του Περιφε-

ρειάρχη δια της υπηρεσίας του Δήμου που συνέταξε την πράξη Ν. 3852/2010, γι’ αυτό είναι 

πολύ σημαντική η ορθή εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου που αποτελεί καταλυτικό παρά-

γοντα για την άρτια σύνταξη της πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού, που μπορεί να γίνει 

αιτία ακύρωσης της.  Αφού εκπνεύσει η δεκαήμερη (10) προθεσμία υποβολής ενστάσεων, η 

αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου τις συλλέγει και τις επεξεργάζεται και στη συνέχεια τις διαβι-
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βάζει στο αρµόδιο Τµήµα της Περιφέρειας ώστε να είναι δυνατή η έκδοση της απαραίτητης 

απόφασης. Ακολούθως ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι ο αποκλειστικός αρµόδιος για την 

έγκριση ή ακύρωση µιας πράξης, αποφασίζει σύµφωνα µε τα παρακάτω:  

_ εφόσον απορρίπτονται οι υποβληθείσες ενστάσεις, εγκρίνει την πράξη όπως συντάχθηκε,   

_εφόσον κάποιες ή όλες οι ενστάσεις γίνονται αποδεκτές και εφόσον αυτές επηρεάζουν µόνο 

µερικά σηµεία, εγκρίνει εν µέρει την πράξη, όπως συντάχθηκε, ακυρώνει ορισµένα σημεία 

της και παραγγέλλει την ανασύνταξή της όσον αφορά τα σηµεία αυτά,  

_ εφόσον κάποιες ή όλες οι ενστάσεις γίνονται αποδεκτές και εφόσον αυτές επηρεάζουν την 

πράξη στο σύνολό της, ακυρώνει την πράξη και παραγγέλλει την ανασύνταξή της.  

Η απόφαση του Περιφερειάρχη αναρτάται στη «διαύγεια» και στη συνέχεια διαβιβάζεται στην 

αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου που τη συνέταξε για να µεριµνήσει για την κοινοποίησή της 

στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. 

 Με την απόφαση και το διαβιβαστικό της, οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται επίσης για τη δυνατό-

τητα άσκησης  προσφυγών, εγγράφως, για λόγους  νοµιµότητας  σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 1α του άρθρου 227 και της παραγράφου 1 του άρθρου 238 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρω-

μένης ∆ιοίκησης διά της Περιφέρειας εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ηµερών.  

Αντίστοιχα, και στη διαδικασία έκδοσης της απόφασης του Περιφερειάρχη, το αρµόδιο Τµή-

µα της Περιφέρειας συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσφυγές και διατυπώνει τις απόψεις του. 

Μάλιστα στη διαδικασία καλείται να συμμετάσχει και ο ∆ήµος, δια της Υπηρεσίας που συνέ-

ταξε την πράξη, και καλείται να εκφράσει τις απόψεις του και να τις γνωστοποιήσει στην Απο-

κεντρωμένη ∆ιοίκηση µαζί µε τα στοιχεία της πράξης που τηρεί στο Αρχείο του. 
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 Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης εκδίδει τελικά την απόφαση κρίσης 

των προσφυγών τις οποίες µπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει, εν όλω ή εν µέρει και α-

ντίστοιχα να διατηρεί σε ισχύ την απόφαση του Περιφερειάρχη ή να την ακυρώνει µε ανάλο-

γες συνέπειες και για την ίδια την πράξη και την ισχύ της.  

Σημειώνεται ότι από τη γνωστοποίηση της προσφυγής στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση υπάρ-

χει ένα µέγιστο διάστηµα εξήντα (60) ηµερών για την κρίση της.  

Μετά την παρέλευση του διαστήματος, η µη έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, διαλαμβάνεται ως σιωπηρή άρνηση κατά της υποβληθείσας 

προσφυγής.  Σε απάντηση του με αριθμού πρωτοκόλλου ********/-2015 εγγράφου της συμπα-

ραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ξάνθης,  προς την Διεύθυνση Δόμησης , 

για να πληροφορηθεί : επί της με αριθμό πρωτοκόλλου ****/***** πράξεως τακτοποίησης και 

αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού ******* στην πόλη της 

Ξάνθης, έχουν ασκηθεί, ενστάσεις. 

Η Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Ξάνθης ανταποκρινόμενη τάχιστα δυνάμει του με αριθμό πρω-

τοκόλλου *******/********2015 εγγράφου  της απέστειλε στο γραφείο του Συμπαραστάτη του 

Δημότη και της Επιχείρησης, τα σχετικά στοιχεία, προς διευκόλυνση της διαμεσολάβησης, 

από τα οποία προκύπτει ότι : κατά της ανωτέρω με αριθμό πρωτοκόλλου *****/***** πράξεως 

τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών,  έχουν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα, ενστάσεις οι οποίες δεν έχουν έως τώρα κριθεί, όπως προκύπτει από τα στοι-

χεία που προσκομίστηκαν στο γραφείο του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης 

του Δήμου Ξάνθης τόσο από την καταγγέλλουσα όσο και από τις υπηρεσίες προς τις οποίες 

απευθύνεται η διαμεσολάβηση.  Η καταγγέλλουσα θα πρέπει να αποδείξει, προσκομίζο-

ντας νόμιμους τίτλους την έλλειψη άμεσου ή ενδεχόμενου δόλου για την δημιουργία νο-

μικού ελαττώματος από την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, διαφορετικά εάν 
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δεν γνώριζε το ελάττωμα, πριν τις διαληφθείσες μεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες) δεν υ-

φίσταται ευθύνη.  Για την  υπόθεση έχει άμεση αιτιώδη συνάφεια η κρίση επί των ανωτέρω 

αναφερομένων ενστάσεων. Χρόνος συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είναι ο 

χρόνος καταβολής της αποζημίωσης κατά τα εκτεθέντα στον ν. 2882/2001 όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει έως σήμερα, γεγονός το οποίο δεν έχει συντελεσθεί. 

Πάρα ταύτα ο υπέρ’ ου η απαλλοτρίωση έχει καταλάβει το απαλλοτριωμένο ακίνητο ασκώντας 

εξουσίαση επ’ αυτού με υλικές πράξεις στο χώρο που απαλλοτριώθηκε και συγκεκριμένα έ-

χουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και η δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και παρόδιου 

δρόμου. Πλην όμως η τοιαύτη κατάληψη του απαλλοτριωθέντος πριν από την καταβολή της 

αποζημίωσης η οποία δέον να σημειωθεί ότι δεν έχει ακόμη ορισθεί, είναι παράνομη αφού 

μέχρι της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, το δικαίωμα του ιδιοκτήτη και εν προκειμένω της 

καταγγέλλουσας εξακολουθεί να είναι εμπράγματο, μη τρεπομένου αυτού,  σε ενοχική αξίωση 

και εξακολουθεί να έχει ακέραιες τις προσήκουσες στον κύριο νόμιμες εξουσίες νομή και από-

λαυσης κάθε είδους ωφέλειας που παράγεται από το ακίνητο. Πλην όμως εξ αιτίας της δια-

μορφωμένης πραγματικής κατάστασης αυτό καθίσταται αδύνατο για τον κύριο του απαλλο-

τριωθέντος.  Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την αίρεση της οριστικής κρίσεως των ενστάσεων που 

έχουν υποβληθεί ενώπιον του κ. Περιφερειάρχη.  Το άρθρο 76 παρ. 2 του Ν. 4146/2013 αντι-

καθιστά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2882/2001 οπότε σε περίπτωση δυνητικής εξαγοράς 

ακινήτου, καθίσταται υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας πριν από την κήρυξη της απαλλο-

τρίωσης η δημόσια πρόσκληση του Δημοσίου  προς τον καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη να 

προσκομίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του και να συναινέσει στην εξαγορά.  Κατά αναλογική 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων νόμου σε συνδυασμό και με το άρθρο 33  παρ. 1,  2 εδ. 

α,β,γ, 3, 4, 5 του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012, και άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 4315/2014 και δε-

δομένης της de facto διαμορφωμένης κατάστασης, in concreto  υπό την αίρεση της οριστι-

κής εκδίκασης των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί, δύναται με λιγότερο επαχθή τρόπο να 
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αποκτηθεί η κυριότητα του απαλλοτριωμένου ακινήτου από τον οικείο Ο.Τ.Α., για την κάλυψη 

των αναγκών της δημόσιας ωφέλειας. Ο Δήμος Ξάνθης εσφαλμένα αναρτήθηκε στο γεωτεμά-

χιο με ΚΑΕΚ ********* με δικαίωμα κυριότητας 100/100, έκταση που είναι ρυμοτομούμενη, η 

οποία δεν έχει συντελεστεί έως σήμερα και ο Δήμος Ξάνθης δεν απέκτησε πρωτότυπα κυριό-

τητα επί του ακινήτου. 

 

                                                       Ξάνθη .. Ιουνίου 2015 

 

-3.ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2015. Δημότισσα Ξάνθης υπέβαλε έγ-

γραφη καταγγελία, καταγγέλλοντας ότι κατοικεί στην περιοχή των «*********» στην Ξάνθη, πα-

ρακείμενης περιοχής του λειτουργούντος «*****************»  εντός της πόλεως της Ξάνθης. Από 

την καλλιέργεια των τμημάτων γης που έχουν παραχωρηθεί σε δημότες της Ξάνθης και από 

την έναρξη της καλλιέργειά τους παρατηρούνται έντονα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία 

και κυρίως των παροικούντων, προβλήματα, κυρίως από την εναπόθεση σκουπιδιών ξερών 

κλαδιών που δύνανται να προκαλέσουν ατυχήματα, χόρτων και λαχανικών τα οποία κατά την 

σήψη τους, εκπέμπουν δυσοσμία και προσελκύουν έντομα και ζωϋφια. Η καταγγέλλουσα ε-

πίσης ενημέρωσε το γραφείο του ΣτΔ  ότι δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν προβλέ-

πεται και δεν εκτελείται τακτική και περιοδική αποκομιδή των σκουπιδιών  στην συγκεκριμένη 

περιοχή. Η καταγγέλλουσα, κατήγγειλε επίσης ότι είχε απευθυνθεί στις υπηρεσίες τεχνικών 

υπηρεσιών και περιστασιακά έχει πραγματοποιηθεί αποκομιδή των εν λόγω σκουπιδιών, πα-

ρά το ότι η υπηρεσία δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της περισυλλογής των 

σκουπιδιών, όμως δεν υπήρχε μόνιμη λύση στο πρόβλημα που υπήρχε, εφ’ όσον η περισυλ-

λογή των σκουπιδιών, είναι αποσπασματική και απέχει χρονικά μεταξύ των ενεργειών της υ-

πηρεσίας ακόμη και ένα έτος, όπως καταγγέλλεται. Κατά τους καλοκαιρινούς δε μήνες το πρό-
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βλημα διογκωνόταν, ιδιαίτερα λόγω της ζέστης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυ-

σοσμία για τους περίοικους κατοίκους. Έγινε διαμεσολάβηση γιατί  η καταγγελία αφορούσε 

αρμοδιότητες διεύθυνσης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής τμήμα καθαριότητας και ανακύ-

κλωσης και διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Όταν έγινε εξέταση της υπόθεσης  δεν υπήρχε 

επαρκές μητρώο νομιμοποιητικών εγγράφων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον φο-

ρέα εποπτείας και διαχείρισης των τμημάτων γης που παραχωρήθηκαν για καλλιέργεια σε 

δημότες του Δήμου Ξάνθης.  Αυτό και μόνο δημιουργεί πρόβλημα σχετικά με τον φορέα στου 

οποίου την ευθύνη και αρμοδιότητα εντάσσεται η λειτουργία του «……..» ώστε να αιτηθεί στις 

αρμόδιες υπηρεσίες την αποκομιδή και περισυλλογή των σκουπιδιών.  Αναγκαστικά έγινε 

επιτόπια επίσκεψη του χώρου, και προτάθηκαν  στις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες τα παρα-

κάτω: 

1.Το πρόβλημα της συσσώρευσης σκουπιδιών, βλαπτικά για τη δημόσια υγεία, είναι πραγμα-

τικό. 

2.Η περιοχή είναι κατοικημένη και υπάρχει ανάγκη να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε 

να προφυλαχθεί η υγεία των ανθρώπων που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη. 

3.Για την περισυλλογή των συγκεκριμένων σκουπιδιών πρέπει να προβλεφθεί α)η τοποθέτη-

ση  κάδων περισυλλογής, β)η εβδομαδιαία τουλάχιστον περισυλλογή τους, με όχημα της κα-

θαριότητας του Δήμου Ξάνθης ανοιχτό γιατί τα συγκεκριμένα σκουπίδια δεν αποτελούν οικια-

κά σκουπίδια. 

4.Την ενημέρωση των καλλιεργητών για τις συγκεκριμένες ώρες και μέρες κατά τις οποίες θα 

εκτελείται η περισυλλογή των σκουπιδιών, έτσι ώστε να μην τα πετούν έξω από τις καλλιεργή-

σιμες εκτάσεις, δίπλα στα παράθυρα των κατοίκων της περιοχής, σε άλλες ώρες και μέρες. 
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5.Την συνεργασία των ανωτέρω υπηρεσιών για να περισυλλέγονται τα σκουπίδια με εκσκα-

φέα με κουβά (τζισημπί) και να φορτώνονται στα ανοιχτά φορτηγά  του τμήματος της καθαριό-

τητας του Δήμου. 

 Το γραφείο του ΣτΔ, ενημέρωσε την καταγγέλλουσα ότι οι υπηρεσίες ενημερώθηκαν νόμιμα.  

Επίσης η καταγγέλλουσα πρέπει να επικοινωνεί με τις αρμόδιες για την καθαριότητα, υπηρε-

σίες του Δήμου Ξάνθης, στα αντίστοιχα τμήματα για την εξυπηρέτηση του κοινού και των δη-

μοτών ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία και η συσσώρευση τόσο μεγάλου όγκου σκουπι-

διών, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

                                                                  Ξάνθη,  …Μαΐου 2015  

 

-4.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2015. Υποβλήθηκε έγγραφη καταγγελία, 

που ανέφερε ότι στον μονόδρομο της οδού ****** στην Ξάνθη η οποία οδός διέρχεται έμπρο-

σθεν του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, επιτρεπόταν στάση και στάθμευση 

ακόμη και στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Κατόπιν αυτού, θεωρεί πως αδίκως επιβλήθηκε 

απαγόρευση της στάθμευσης στην ανωτέρω οδό, αφού υπάρχει οξυμένο πρόβλημα στάθμευ-

σης στην περιοχή.   Στη συγκεκριμένη καταγγελία, αφορά αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών  και επομένως ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι αρ-

μόδιος να ασκήσει την διαμεσολαβητική του παρέμβαση. Νομικό πλαίσιο: σύμφωνα με το άρ-

θρο 79 παρ. 1  του ν. 3463/2006 οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους 

εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποί-

ες: εδ.4 Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλο-

φορίας, τον προσδιορισμό κα τη λειτουργία των  χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς 

και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης 

οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 εδ.α΄ και παρ. 
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2 εδ. α΄του ν. 3463/2006 οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφο-

ρίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον 

προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώ-

ρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί 

ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου. Οι κανονιστικές αποφάσεις των δη-

μοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά 

τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τρο-

χαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. Σύμφωνα δε και με το άρθρο 

52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους ν. 3534 και 3542 

/2007, :τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να παίρνονται προ-

σωρινά εντός και εκτός από κατοικημένες περιοχές, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων 

Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τραχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους 

λόγους  ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσει για την αντιμετώπιση μόνο τελείως προσωρινών 

καταστάσεων.  Επί όλων των παραπάνω έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ η υπ’ αριθμόν ****/28-

06-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης  σύμφωνα με την οποία υφίσταται α-

παγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος πλην των Αστυνομικών στις οδούς 

********** & ********  και μόνο κατά μήκος του κτιρίου της Αστυνομικής Δ/νσης. Ως προς το υ-

πόλοιπο τμήμα των οδών επιτρέπεται μόνον η ημίωρη στάθμευση στη δεξιά πλευρά της οδού -

--------- κατά την φορά του μονόδρομου και τον καθορισμό μιας (1) θέσης για τα αναπηρικά 

οχήματα. Επίσης σχετικά με την οδό **********  τμήμα της οποίας εφάπτεται στον περιβάλλο-

ντα χώρο του κτιρίου της Αστυνομίας, σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-

σιών του Δήμου Ξάνθης  η οποία πραγματοποιήθηκε στο έτος 2009 και σύμφωνα με το Πολε-

οδομικό Σχέδιο της Ξάνθης, ο υφιστάμενος αυτός δρόμος βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικό χώρο με 

άγνωστο  Κ.Α.Ε.Κ. και  στοιχεία του ιδιοκτήτη υπέρ του οποίου καταχωρήθηκε η εγγραφή στο 
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Κτηματολόγιο.Η καταγγέλλουσα δεν προσκόμισε έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η συγκεκρι-

μένη οικοδομή διαθέτει νόμιμους χώρους στάθμευσης των οχημάτων.  

Δεν θίγεται δικαίωμα του δημότη. 

Όμως, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης  ενημερώνει  την καταγγέλλουσα ότι 

οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης και 

Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης  ενημερώθηκαν νόμιμα. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης θα λάβουν σχετική εισήγηση από την Αστυνομική Διεύθυνση 

Ξάνθης για ρύθμιση των κυκλοφοριακών ζητημάτων στην περιοχή, λόγω των αυξημένων ανα-

γκών ασφάλειας που έχουν προκύψει. 

  

                                                       Ξάνθη, ../07/2015  

 

 

-5.ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΔΕΣΠΟΤΟ:ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 12/2015. Υποβλήθηκε έγγραφη καταγγελία, 

που ανέφερε ότι στις 27/07/2015 και ώρα 20.00 η καταγγέλλουσα, δήλωσε ότι : δέχτηκε επί-

θεση από αδέσποτο ζώο (σκύλο). Προσκόμισε έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης 

(φωτοτυπία) με ημερομηνία 27/07/2015. Κατήγγειλε  ότι το πρόβλημα με την υπηρεσία πα-

ρουσιάστηκε από τις  03/08/2015  (ολιγωρία ενεργειών). Στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γραφείο Αδέσποτων Ζώων, είχε 

στείλει το Τμήμα κτηνιατρικής έγγραφο με αριθμό ********/3-8-2015 και δελτίο εξέτασης λυσ-

σύποπτου ζώου. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία από το ΓΣτΔΕ με την υπηρεσία μετά 

την καταγγελία.  Η  καταγγέλλουσα, με ηλεκτρονική επικοινωνία προς το ΓΣτΔΕ στις 
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17/09/2015 και 06/11/2015 ενημέρωσε ότι :  ειδοποιήθηκε από την υπηρεσία του Δήμου Ξάν-

θης, υπέδειξε το ζώο, το ζώο περισυλλέχθηκε. Η καταγγέλλουσα μετά την περισυλλογή του 

ζώου δεν είχε λάβει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Το γραφείο του ΣτΔΕ  έστειλε επιστολή 

προς την υπηρεσία στις (18/11/2015, αρ. πρωτ. _________) για να γνωστοποιηθούν τα απο-

τελέσματα του ελέγχου. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Καθαριότη-

τας και Ανακύκλωσης Γραφείο Αδέσποτων Ζώων,  απάντησε αρμοδίως για τα αποτελέσματα 

του ελέγχου με το υπ’ αριθμ. **********/26/11/2015 έγγραφο της στην Περιφερειακή ενότητα 

Ξάνθης Τμήμα Κτηνιατρικής και κοινοποίησε τα αποτελέσματα στην καταγγέλλουσα 

**************** και στο γραφείο του ΣτΔΕ. 

                                                                  Ξάνθη, ../12/2015 

 

 

 

Ο συμπαραστάτης μπορεί κατ’ άρθρο 77 ν.3852/2010, να προβαίνει στη διατύπωση προτά-

σεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, και στο πλαίσιο 

της ετήσιας έκθεσής του. 

                                                   ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Δυσάρεστο φαινόμενο που οφείλεται στην ελλιπή εφαρμογή της θεσμοθετημένης νομοθεσίας, 

στην κακώς εννοούμενη φιλοζωία  και  πάρα πολύ  στην έλλειψη της παιδείας. 

Κατ' αρχήν οι περισσότεροι πιστεύουν ότι προστασία των δημοτών από τα αδέσποτα σημαί-

νει εξαφάνιση των αδέσποτων με όποιο τρόπο και κόστος. Πράγμα που είναι λάθος, διότι η 



Ξάνθη -  Πλατεία Δημοκρατίας,  Τ.Κ. 67132-  τηλ. 2541350806  - Email.:symparastatis@cityofxanthi.gr 

 

περισυλλογή των αδέσποτων δεν σημαίνει το δίχως άλλο οριστικό κλείσιμο στα καταφύγια, 

ούτε όμως και το αντίθετο προβλέπεται από το πνεύμα του νόμου. 

Νομικό – Θεσμικό πλαίσιο αποτελούν  οι: ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με 

κερδοσκοπικό σκοπό» και ν. 4235/2014 άρθρα 46 και 47 σχετικά με τα  «Διοικητικά μέτρα, τις 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 

των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων. 

 Δημιουργείται σε κεντρικό επίπεδο η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και 

καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, που θα αποτελέσει το 

βασικό εργαλείο διαχείρισης των ζώων συντροφιάς. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 

Βάση καταχωρίζονται από τους κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, τα στοιχεία, 

που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (όπως φύλο, 

χρώμα, ράτσα, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος) και τα στοιχεία α-

ναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και α-

ριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή 

ασφαλιστικό βιβλιάριο), καθώς επίσης τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί 

προσωπικών δεδομένων», τα ανωτέρω είναι η αρχή του τέλους για όποιον έχει σκοπό 

να αφήσει ζώο συντροφιάς στο δρόμο. 

 Τροποποιείται ο ορισμός του επιθετικού ζώου, και ορίζεται ότι ένα ζώο θα πρέπει να 

εκδηλώσει απρόκλητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, είτε σε άνθρωπο είτε σε άλ-

λα ζώα. 

 Στα αρμόδια όργανα βεβαίωσης παραβάσεων, προστίθεται η Ελληνική Αστυνομία, 

Δασική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική ακτοφυλακή, που έλειπαν από τον 

προηγούμενο νόμο. 
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 Μέσω Κτηνιάτρου, ο ιδιοκτήτης ενός ζώου, οφείλει να ενημερώνει για κάθε αλλαγή 

στοιχείων, όπως για παράδειγμα, θάνατος, απώλεια, αλλαγή ιδιοκτήτη κλπ. Σε όλες 

τις περιπτώσεις η προθεσμία είναι 15 ημέρες ενώ για την περίπτωση της απώλειας 5 

ημέρες.  

 Στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, προστίθεται αυτή της υποχρεωτικής αποστολής 

(συστημένου) του αντίγραφου ηλεκτρονικής σήμανσης στον Δήμο. 

 Αλλάζουν οι προϋποθέσεις εκτροφής, και απαιτείται άδεια εκτροφής από την πρώτη 

γέννα (ισχύει για κάθε γέννα που σκοπό έχει την πώληση των κουταβιών) 

 Απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους χώρους. 

 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων. 

 Απαγορεύεται η εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων ζώων. 

 Αλλάζει η σύσταση της 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος δια-

χείρισης αδέσποτων των Δήμων και στην θέση του κυνηγού, τοποθετείται ένας εκπαι-

δευτής, μέλος αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου. Ταυτόχρονα δημιουργεί-

ται και μία τριμελής επιτροπή κτηνιάτρων.  

 Διευκρινίζεται ότι η σίτιση αδέσποτων ζώων δεν απαγορεύεται. 

 Διευκρινίζεται ότι οι σκύλοι βοηθοί ΑΜΕΑ γίνονται δεκτοί σε όλα τα μέσα μαζικής με-

ταφοράς ανεξαρτήτως μεγέθους, χωρίς φίμωτρο. 

 Τροποποιείται το άρθρο για την εκμετάλλευση ζώων και προστίθεται παράγραφος 

που ορίζει ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώων σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με 

σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους 

 Από το ανωτέρω άρθρο, εξαιρούνται οι παραστάσεις ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξα-

γωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιπ-

πική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο με την προϋπόθεση ότι αυτά πραγματοποιού-
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νται μέσα σε καταστήματα pet shops, ζωολογικούς κήπους, ενυδρεία, κέντρα περί-

θαλψης ειδών άγριας πανίδας και εκτροφεία θηραμάτων. 

 Προστίθεται νέο άρθρο για την αντιμετώπιση σκύλων με Λεϊσμανίαση, όπου κατ’ αρ-

χήν εάν δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος από φιλοζωικές 

ενώσεις ή σωματεία ή το Δήμο ώστε να γίνει αυστηρή καταγραφή των ζώων που είναι 

υπό θεραπεία, ανάληψη της πλήρους ευθύνης για την θεραπεία και τη λήψη των κα-

τάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όπως ο νό-

μος ορίζει με τις απαραίτητες προϋποθέσεις,  κατά τον ανωτέρω νόμο: Σε όλους τους 

αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα µε την κλινική εικόνα, που είναι υπό την προστα-

σία φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή ∆ήµων, αν οι σκύλοι βρίσκονται σε κατα-

φύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανί-

χνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Λεϊσμανίασης, κατά την πρώτη διαδικασία πε-

ρισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή 

στείρωση. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό: α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, 

µε επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις, η µη αναστρέψιµη πορεία της, λαµβάνοντας 

υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για 

τη δηµόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων – μεταδοτών της Λεϊσμανίασης, υπό-

κεινται σε ευθανασία.  

 Η κυριότερη αλλαγή που πραγματοποιείται, είναι ότι η παθητική μορφή κακοποίησης 

(μόνιμο δέσιμο, παράλειψη κανόνων ευζωίας κλπ) ποινικοποιούνται με τις ίδιες ποι-

νές με την ενεργητική κακοποίηση (1-5 χρόνια και 5.000-15.000 ευρώ πρόστιμο) 

 Τέλος τροποποιείται όλος ο πίνακας διοικητικών προστίμων - προς τα πάνω. 

 Επειδή τα αδέσποτα, είναι πλέον μια πραγματικότητα,  αρκετά πολύπλοκη, απαιτεί 

και μια πολύ ευαίσθητη και προσεκτική προσέγγιση. Γιατί τα ζώα αυτά κυκλοφορούν 
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ελεύθερα στους δρόμους με αποτέλεσμα να παρατηρούμε καθημερινά και από καταγ-

γελίες τρομοκρατημένων πολιτών  τα εξής φαινόμενα: 

1.τα ζώα περιφέρονται στους δρόμους και τα πάρκα, σχηματίζοντας αγέλες, ή μόνα τους. 

2.διατρέφονται ελλιπώς και πολλές φορές με λάθος τρόπο (λ.χ. παροχή ωμής τροφής από 

«ευαισθητοποιημένους» συνδημότες). 

3.τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν δεχτεί ποτέ στη ζωή τους, κάποιας μορφής, κτηνιατρι-

κής πρόληψης και φροντίδας  και έτσι παρουσιάζουν κακή  υγεία. 

4.εκτός όμως από τη δική τους υγεία, τα ζώα αυτά είναι πολλές φορές δεξαμενή και διαφόρων 

μεταδοτικών ασθενειών για τα υπόλοιπα ζώα (λεϊσμανίαση, λευχαιμία και AIDS της γάτας) ή 

και τους ανθρώπους (λεϊσμανίαση). 

5.λόγω της κακής εμπειρίας που πιθανόν έχουν από τους ανθρώπους (αφού τα περισσότερα 

από αυτά έχουν εγκαταλειφθεί ή και κακοποιηθεί), είναι φοβικά με αποτέλεσμα πολλά από 

αυτά να παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. 

 

Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Κάθε Δήμος οφείλει, με τη σύμπραξη των πολιτών, να δείξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο και να 

υιοθετήσει µια πολιτισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, συγκροτώντας και στηρίζοντας 

µια δηµοτική Επιτροπή Προστασίας Ζώων. Η εν λόγω Επιτροπή, µε την εθελοντική στήριξη 

και τη συμβολή όλων των φιλόζωων, εντός των πλαισίων και των προϋποθέσεων του Νόμου, 

πρέπει να αποσκοπεί σε ένα πρόγραψα που θα περιλαμβάνει σαφείς τρόπους αντιμετώπισης 

του προβλήματος των αδέσποτων, με έγκυρες και πρακτικά υλοποιήσιμες προτάσεις από τις 

φιλοζωικές ενώσεις. 
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-Αυστηρή εφαρμογή του Νομοθετικού Πλαισίου και για τις υποχρεώσεις των Δήμων και στην 

επιβολή κατασταλτικών μέτρων και προστίμων προς όλους τους μη συμμορφούμενους με τις 

συνθήκες υγιεινής των ζώων.  

-Συνεχής και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση των κατοίκων, διανομή δίπτυχων ενημερωτικών 

φυλλαδίων, ενημερωτική εκστρατεία του Δήμου σε συνεργασία με τις φιλοζωικές με αφίσες, 

ημερίδες - εκδηλώσεις και ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, επιμορφωτικές επισκέψεις ξεκινώ-

ντας από  νηπιαγωγεία και σχολεία με προβολές, και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση και το 

χειρισμό σχετικά με τα ζώα, τα χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά και τους τρόπους αναπαρα-

γωγής τους, ώστε να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα ζευγαρώματα και να ελαττωθεί ο αριθμός 

των ζώων που γεννιούνται χωρίς να το επιθυμούμε. ΄Ετσι θα ελαττωθεί τελικά και ο αριθμός 

των ζώων που καταλήγουν στο δρόμο.  

-Καταγραφή των ζώων που  κυκλοφορούν αδέσποτα στην περιοχή του Δήμου και επισήμανσή 

τους με αντίστοιχο σήμα - ταυτότητα. 

-Εμβολιασμός των ζώων αυτών με τα απαραίτητα εμβόλια και ταυτόχρονα άνοιγμα σχετικού 

βιβλιαρίου Υγείας από τον κτηνίατρο. 

-Στείρωση των ζώων αυτών. 

-Συλλογή εάν αυτό είναι εφικτό των αδέσποτων ζώων σε περιφραγμένο χώρο, όπου θα είναι 

εύκολη και δυνατή  η σωστή διατροφή τους. 

-Διάθεση σημαντικών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων από το Δήμο για να αντιμετωπι-

στεί αποτελεσματικά και άμεσα το ζήτημα των αδέσποτων ζώων. 

-Οι ανθρώπινοι πόροι έγκεινται σε εκπαίδευση ειδικών υπαλλήλων που θα είναι επιφορτισμέ-

νοι με την περισυλλογή αδέσποτων ζώων και την μεταφορά αυτών, όπου δη. 
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-Υλικές υποδομές, όπως αγορά οχημάτων με τα διακριτικά του Δήμου, ειδικά διαμορφωμένων 

και εξοπλισμένων για ασφαλή μεταφορά των ζώων.  

-Εφαρμογή της νομοθεσίας για να τοποθετηθούν ποτίστρες και ταΐστρες για τα αδέσποτα, ώ-

στε να γίνει το γράμμα του νόμου πράξη.  

- Αναγκαία, ακόμη, κρίνεται η ανάπτυξη μιας ομαλής και εποικοδομητικής συνεργασίας με ε-

ταιρείες ως προς τη χορήγηση φαρμάκων και τροφών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση  της επι-

βάρυνσης του προϋπολογισμού του Δήμου. 

- Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους 

πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.. 

-Δημιουργία, ενός οργανωμένου συστήματος περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων 

ζώων σε κάθε Δήμο με την ενεργή συνδρομή από Φιλοζωικές Ενώσεις και Σωματεία που 

έχουν εγκριθεί από τον Δήμο και που οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύ-

παρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο 

δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. (αρ. 9 παρ. 1 Ν. 4235/2014). 

-Θεσμοθέτηση  ευθύνης του Δήμου  για κάθε βλάβη ή ζημία που προκαλείται σε τρίτους από 

τα αδέσποτα ζώα , με ορισμό ανώτερου χρηματικού ποσού. 

- Όλα τα στοιχεία που αφορούν στο κάθε ενταγμένο στο πρόγραμμα ζώο (φωτογραφία, αύξων 

αριθμός καταγραφής, αριθμός microchip, ιατρικό ιστορικό κλπ), θα πρέπει να βρίσκεται σε 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων, την οποία θα διαχειρίζεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.   

-Προσπάθεια δημιουργίας Συνδέσμου Δήμων (όμοροι) για την σύσταση Κέντρου Περίθαλψης 

Αδέσποτων Ζώων και με τη λειτουργία Κτηνιατρείου. 
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-Δημιουργία  καταφυγίων, στα οποία θα πρέπει να γίνονται δεκτά και κατοικίδια τα οποία δεν 

μπορούν να διατηρήσουν άλλο στην κατοχή τους οι ιδιοκτήτες τους για λόγους ανωτέρας βίας. 

Μακροπρόθεσμο στόχο θα μπορούσε να αποτελέσει η μετεξέλιξη του καταφυγίου αυτού σε 

πάρκο ζώων με πολλαπλές δράσεις  εκπαιδευτικού-ενημερωτικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

- Τόσο ο Δήμος όσο και οι  φιλοζωικές οργανώσεις μέσω μίας καθημερινής προσπάθειας θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και άμεσα στα αιτήματα των πολιτών, στα πλαί-

σια της κείμενης νομοθεσίας αλλά και των οικονομικών δυνατοτήτων τους, με γνώμονα πάντο-

τε τη προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των συνδημοτών  μας. Ως προς την κα-

τεύθυνση αυτή ο Δήμος θα ήταν χρήσιμο να διαθέσει ένα γραφείο, όπου σε συνεργασία με τις 

φιλοζωικές ενώσεις-σωματεία, ο Δημότης να ενημερώνεται για το πρόγραμμα και εφόσον εν-

διαφέρεται, θα συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο/αίτηση προσωρινής φιλοξενίας ενός αδέ-

σποτου ζώου μέχρι να υιοθετηθεί από  ανάδοχη οικογένεια. 

-Διερεύνηση δυνατότητας, περαιτέρω μείωσης δημοτικών τελών, σε ανάδοχη οικογένεια.  

-Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, για την οποία, λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων 

ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των 

επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, σε συνεργασία με τις φι-

λοζωικές ενώσεις και σωματεία με αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας  και  οριοθέτηση των πε-

ριοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους,  χώρους σχολείων, νοσοκομείων κ.ο.κ.  

Σε απάντηση αιτήματος του γραφείου του ΣτΔΕ, το ΓΝΣ Ξάνθης στις 23-10-2015 γνωστοποίη-

σε δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου -------- εγγράφου του, επίσημα στοιχεία ασθενών 

που επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο για παροχή ιατρικής συνδρομής μετά από επίθεση αδέ-

σποτου ζώου (σκύλου) τα οποία για το έτος 2014 ανέρχονταν στα (223) και για το έτος 2015 

και έως την ημέρα σύνταξης της απαντητικής επιστολής, ανέρχονταν στα (167). Ανησυχητικό 
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όμως ήταν το αίτημα της Διοίκησης του ΓΝΣΞ στο ίδιο ως άνω έγγραφό του, σύμφωνα με το 

οποίο εντόπιζε και αιτούνταν συνδρομής για την απομάκρυνση μη συγκεκριμένου αριθμού 

αδέσποτων σκύλων που μετακινούνταν σε ευαίσθητους χώρους υγιεινής εντός του προαύλιου 

χώρου του Νοσοκομείου.  Γίνεται απολύτως κατανοητό πόσο αυστηρά πρέπει να εφαρμόζε-

ται η απαγόρευση του νόμου κατά την διαδικασία επαναφοράς των αδέσποτων ζώων στο 

φυσικό τους περιβάλλον. 

Η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να καταστεί εφι-

κτή η επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕ) για τη δημιουργία καταφυγίου και για την υλοποίηση των ενερ-

γειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς άρθρο 9 παρ. 12 του ν. 4039/2012 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4235/2014. 

Στην παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, αναφέρεται ότι: 

α) σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολού-

θησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας 

ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύ-

ουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν: 

αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμη-

ση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλεί-

ψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος. 

ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελμα-

τικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου. 

γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του. 
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Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορι-

σμό της περίπτωσης στ του άρθρου ι, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 

προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες 

και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται 

προς υιοθεσία. 

β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συ-

ντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συ-

ντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε 

κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από: 

αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον 

αναπληρωτή του, 

ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται 

στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του, 

γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωι-

κό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου 

με τον αναπληρωτή του. 

Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο 

οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων. 

 Σε κανένα σημείο του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, δεν αναφέρεται η δυνατότητα 

αντικατάστασης των επιτροπών των Δήμων της παρ. 12 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, από 

αντίστοιχες επιτροπές που θα λειτουργούν στους συνδέσμους Δήμων, για όσους Δήμους είναι 

μέλη Συνδέσμων. 
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 Λόγω του ότι πολλές από τις αρμοδιότητες που ασκούνται από τις πενταμελείς επιτροπές, 

όπως η αποφάσεις επαναφοράς των ζώων στο φυσικό περιβάλλον, απαιτούν τη γνώση των 

χώρων του κάθε Δήμου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, είναι προφανές ότι οι επιτρο-

πές αυτές πρέπει να λειτουργούν σε κάθε Δήμο, όπου τα μέλη τους είναι γνώστες των στοι-

χείων αυτών. Επίσης, επειδή οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι έχουν αναλάβει ένα μόνο μέρος των 

αρμοδιοτήτων των Δήμων όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4039/2012, όπως για 

παράδειγμα τη διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων και όχι του πληθυσμού των γατών, 

αυτό συνεπάγεται ότι μια επιτροπή του Συνδέσμου δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πεντα-

μελή επιτροπή του Δήμου, η οποία έχει αναλάβει τη συνολική παρακολούθηση της διαχείρι-

σης του προγράμματος. 

 Τα ζώα συντροφιάς είτε αδέσποτα είτε δεσποζόμενα αποτελούν μέλη του φυσικού μας περι-

βάλλοντος, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ενέργεια βλάπτει κάποιο από τα μέλη αυτού του πε-

ριβάλλοντος να επηρεάζει την βιωσιμότητα όλων. 

Οι προτάσεις που τέθηκαν ανωτέρω αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός αισθήματος ευθύνης 

και αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και ενίσχυσης της φιλοζωίας, που όλοι ο-

φείλουμε να υιοθετήσουμε προκειμένου να αλλάξει η αντίληψη, η νοοτροπία, η κουλτούρα και 

κατ΄επέκταση η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα , εφόσον  αποτελεί και αυτό το στοιχείο, 

δείκτη του πολιτισμού της κοινωνίας όπου διαβιούμε. 
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