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- με την υπ’ αριθμ. …/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ηγουμενίτσας
- με την υπ’ αριθμ. …/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σουλίου
- με την υπ’ αριθμ. …/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Φιλιατών
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Άρθρο 1: Προοίμιο
Με τον Κανονισμό αυτό επιδιώκεται να τεθούν οι όροι και οι κανόνες σχετικά με την
λειτουργία του Διαδημοτικού Καταφυγίου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων των Δήμων
Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών στη βάση διαδημοτικής συνεργασίας των ,δυνάμει
των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων τους με αριθμούς αντίστοιχα ………………….
το οποίο και θα φέρει εφεξής την επωνυμία : « Διαδημοτικό Καταφύγιο Περίθαλψης
Αδέσποτων Ζώων».

Άρθρο 2: Σκοπός
Ο παρών κανονισμός αφορά στη λειτουργία του «Διαδημοτικού Καταφυγίου
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ηγουμενίτσας – Σουλίου – Φιλιατών » με έδρα την
Ηγουμενίτσα και αναφέρεται στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς 1 στα
όρια των Δήμων Ηγουμενίτσας – Σουλίου και Φιλιατών, στον τρόπο σήμανσης και
καταγραφής τους καθώς και τους όρους υιοθεσίας και επανένταξής τους στο φυσικό
περιβάλλον .

Άρθρο 3: Λειτουργία του «Διαδημοτικού Καταφυγίου Περίθαλψης
Αδέσποτων Ζώων Ηγουμενίτσας – Σουλίου – Φιλιατών » με έδρα την
Ηγουμενίτσα, σε σχέση με τους ιδιοκτήτες σκύλων και άλλων ζώων
συντροφιάς .
1. Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου ή άλλου ζώου συντροφιάς θα έχει τη δυνατότητα, σε
περίπτωση απώλειας του ζώου του, να το δηλώνει στο Διαδημοτικό Καταφύγιο
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία
: Όνομα , διεύθυνση και τηλέφωνο ιδιοκτήτη, καθώς και όνομα , φύλο, φυλή,
ηλικία, χρωματισμός σκύλου και την ηλεκτρονική του ταυτοποίηση με βάση την
ειδική συσκευή αναγνώρισης της ηλεκτρονικής κάψουλας που φέρει.
2. Σε περίπτωση που το συνεργείο περισυλλογής, συλλέξει δεσποζόμενο σκύλο ή
άλλο ζώο συντροφιάς ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης του. Όταν αυτός έλθει να
παραλάβει το σκύλο του, θα καταβάλει το ποσό των πέντε (5) ευρώ για κάθε
ημέρα φιλοξενίας του ζώου του στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων .
3. Αν ο δεσποζόμενος σκύλος ή το ζώο συντροφιάς που έχει περισυλλεγεί
παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα νόσου,εξετάζεται από τον κτηνίατρο, του
γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, ορίζεται και εφαρμόζεται η κατάλληλη
θεραπεία. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης, για να παραλάβει το σκύλο του,
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καταβάλλει, εκτός από το ποσό των πέντε (5) ευρώ για κάθε ημέρα φιλοξενίας
του στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων , και ποσό που αντιστοιχεί στις ιατρικές
υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν. Το ποσό αυτό, θα διαμορφώνεται ανάλογα
με τις τρέχουσες τιμές των αντίστοιχων υπηρεσιών που προσφέρονται από τους
ιδιώτες κτηνιάτρους. Όσοι αρνούνται να πληρώσουν η οφειλή τους θα
βεβαιώνεται στο Ταμείο του Δήμου και θα εισπράττεται με το Κ.Ε.Δ.Ε,
4. Τα έσοδα θα περιέρχονται σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου και θα διατίθενται
αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δαπανών του Καταφυγίου.
5. Σε περίπτωση που μέσα σε πέντε ημέρες δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του
δεσποζόμενου ζώου αυτό χαρακτηρίζεται ως αδέσποτο και επιβάλλονται
κυρώσεις στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με το Ν. 3170/2003.
6. Ώρες επισκεπτηρίου : 11:00 π.μ έως 13:00 μ.μ Δευτέρα έως Πέμπτη. Κάθε
Παρασκευή θα γίνεται καθαριότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων του
καταφυγίου.

Άρθρο 4: Περισυλλογή αδέσποτων ζώων - Υποχρεώσεις συνεργείου
περισυλλογής
1.

2.

3.

4.

Τα συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων συγκροτείται από το Διαδημοτικό
Καταφύγιο Ζώων. Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων μπορεί να
πραγματοποιείται και από τα φιλοζωϊκά σωματεία μετά από συμφωνία τους με
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας .
Τα άτομα του συνεργείου θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και
εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην ανθρωπιστική αιχμαλωσία των ζώων και
τις τεχνικές χειρισμού τους. Κατά την αιχμαλωσία και την περισυλλογή δεν πρέπει
να προκαλείται άσκοπα πόνος, οδύνη ή αγωνία στα ζώα.
Η συγκρότηση και εν γένει δράση του συνεργείου της προηγούμενης
παραγράφου, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος για τα Αδέσποτα Ζώα του Δήμου
Ηγουμενίτσας και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, οι οποίες μεριμνούν για την εκπαίδευση του προσωπικού των
συνεργείων, καθώς και για την παροχή σχετικών οδηγιών στα συνεργεία,
ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά των αρχών ανθρωπιστικής μεταχείρισης και προστασίας
των ζώων.
Οι αδέσποτοι σκύλοι εντοπίζονται από τα συνεργεία περισυλλογής ή και από
πολίτες οι οποίοι προειδοποιούν το Διαδημοτικό Καταφύγιο Περίθαλψης
Αδέσποτων Ζώων. Τακτική προσέγγισης είναι η εξοικείωση με τα αδέσποτα ζώα,
η παροχή τροφής και νερού με ήρεμο τρόπο και συνεχή ομιλία έτσι ώστε να
υπάρξει δυνατότητα να τοποθετηθεί κολάρο και αλυσίδα. Αν αυτό δεν είναι
δυνατό, η σύλληψη μπορεί να γίνει με δίχτυ ή απόχη.
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6.
7.
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Η όλη διαδικασία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για την αποφυγή
τραυματισμών των μελών του συνεργείου ή των σκύλων, όσο και για την
αποφυγή άσχημης εικόνας προς το κοινό που ενδεχομένως παρακολουθεί τη
σύλληψη των ζώων. Λόγω της συναισθηματικής φόρτισης από τα συναισθήματα
συμπόνιας και οίκτου προς τα ζώα, το κοινό μπορεί να εκδηλώσει έντονα τη
δυσφορία του και με δυσμενή σχόλια προς τα μέλη του συνεργείου.
Μόλις εντοπιστεί το ζώο , ελέγχεται ο γύρω χώρος για εντοπισμό του ιδιοκτήτη.
Αν δεν εντοπιστεί ιδιοκτήτης, το ζώο τοποθετείται στο ειδικό αυτοκίνητο και
οδηγείται στο Δημοτικό Καταφύγιο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων.
Ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται πρέπει να είναι τέτοιος
ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του Καταφυγίου, σε
συνάρτηση πάντοτε με τον αριθμό περίθαλψης ζώων στο Καταφύγιο.
Είναι δυνατό, ζώα που περισυλλέγονται και οδηγούνται στο Διαδημοτικό
Καταφύγιο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ηγουμενίτσας, να διαπιστωθεί ότι
είχαν περισυλλεγεί και στο παρελθόν. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί
να γίνεται επαναληπτικός εμβολιασμός, να χορηγούνται αντιπαρασιτικά
σκευάσματα και να γίνεται έλεγχος για λεϊσμανίαση.

Άρθρο 5: Λειτουργία «Διαδημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων
Ηγουμενίτσας –Σουλίου -Φιλιατών» – Προσωπικό - Πόροι
Α΄ Λειτουργία.
1. Με την εισαγωγή του ζώου στο Διαδημοτικό Καταφύγιο ζώων, το ζώο ελέγχεται με
την ειδική συσκευή αναγνώρισης ηλεκτρονικής κάψουλας.
i. Αν είναι ηλεκτρονικά ταυτοποιημένο, αναγνωρίζεται ο ιδιοκτήτης του και
ειδοποιείται άμεσα. Εν τω μεταξύ το ζώο φιλοξενείται σε θάλαμο καραντίνας. Στη
συνέχεια εφαρμόζεται το άρθρο 2.
ii. Αν δεν είναι ηλεκτρονικά ταυτοποιημένο, ελέγχεται αν έχει περιλαίμιο με τα
στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Αν έχει, αυτός ειδοποιείται άμεσα, ο σκύλος
φιλοξενείται σε θάλαμο καραντίνας και εφαρμόζεται το άρθρο 2.
iii. Αν το ζώο δεν φέρει κανένα στοιχείο του ιδιοκτήτη του, αλλά υπάρχουν ενδείξεις
ότι είναι δεσποζόμενο, π.χ. αν φέρει περιλαίμιο, μπορεί να δημοσιεύονται
αγγελίες στις τοπικές εφημερίδες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανεύρεση του
ζώου από τον ιδιοκτήτη του, αν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, το ζώο φιλοξενείται στο
Διαδημοτικό Καταφύγιο Περίθαλψης αδέσποτων ζώων σε θάλαμο καραντίνας
και αν έρθει ο ιδιοκτήτης του να τον παραλάβει, εφαρμόζεται το άρθρο 2. Αν δεν
εμφανιστεί ιδιοκτήτης μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ανεύρεσή του, το
ζώο θεωρείται αδέσποτο και εφαρμόζονται σ’ αυτόν οι παρακάτω
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6.

προγραμματισμένες ενέργειες. Αν ο ιδιοκτήτης εμφανιστεί αργότερα,
εφαρμόζεται το άρθρο 2.
Αν το ζώο δεν φέρει κανένα στοιχείο του ιδιοκτήτη του, θεωρείται αδέσποτο και
εισάγεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Εκεί προσδιορίζεται κατά προσέγγιση η
ηλικία του, η φυλή του και το φύλο του, ζυγίζεται και σε ειδική καρτέλα
καταγράφονται η ημερομηνία εισαγωγής, το σημείο ανεύρεσης του ζώου , ο αύξων
αριθμός εισαγωγής του, η ηλικία του, η φυλή, το φύλο και το βάρος του. Επίσης, για
κάθε ζώο που εισάγεται ανοίγεται ειδικός φάκελος, στον οποίο αναγράφονται
αναλυτικά όλες οι ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβάλλεται (ευρήματα πρώτης
κλινικής εξέτασης και επόμενων, ευρήματα άλλων εξετάσεων, διαγνώσεις ασθενειών
και θεραπείες που ακολουθήθηκαν, εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, χειρουργικές
επεμβάσεις και μετεγχειρητική πορεία κ.τ.λ.). Όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορούν
να εισάγονται και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα κάθε λυσσύποπτος σκύλος οδηγείται κατευθείαν στο χώρο καραντίνας
όπου παραμένει απομονωμένος τουλάχιστον oκτώ ( 8) μέρες και παρακολουθείται
καθημερινά. Αν κριθεί ότι πάσχει από λύσσα, εφαρμόζεται η νομοθεσία σε
συνεργασία με τη Δ/νση Κτηνιατρικής. Αν όχι, συνεχίζουν κανονικά οι
προγραμματισμένες ενέργειες.
Στη συνέχεια ο σκύλος υποβάλλεται σε κλινική εξέταση. Αν κριθεί ότι πάσχει ή είναι
φορέας σοβαρού νοσήματος που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα
(σοβαρό νόσημα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε νόσημα το οποίο βάσει
τεκμηριωμένων επιστημονικών αποδείξεων κρίνεται ότι είναι άμεσου και υψηλού
κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και των άλλων ζώων, του ιδίου ή και άλλου
είδους), υποβάλλεται σε ευθανασία2. Επίσης, υποβάλλονται σε ευθανασία σκύλοι
που πάσχουν από ανίατα νοσήματα και σκύλοι που είναι ανίκανοι να
αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον μετά από την κτηνιατρική
εξέταση διαπιστώνεται ότι η υγεία τους είναι επιβαρυμένη και η διατήρησή τους στη
ζωή είναι αντίθετη με την ευζωία τους. Επίσης, υποβάλλονται σε ευθανασία σκύλοι
που εκδηλώνουν έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα.
Τα ζώα που έχουν χαρακτηρισθεί ως επιθετικά ή πάσχουν από χρόνιο νόσημα είναι
δυνατό να υιοθετηθούν από τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία. Σε αυτή την περίπτωση
δεν γίνεται ευθανασία.
Στη συνέχεια, στο σκύλο χορηγούνται ενδοπαρασιτοκτόνα φάρμακα ευρέως
φάσματος. Η χορήγηση των σκευασμάτων αυτών είναι απαραίτητο να επαναληφθεί
μετά από ένα δεκαήμερο και να επαναλαμβάνεται τακτικά ανάλογα με την ηλικία
κάθε ζώου.
Μετά τη χορήγηση των ενδοπαρασιτοκτόνων, ο σκύλος ψεκάζεται με
εξωπαρασιτοκτόνα διαλύματα, προκειμένου να απαλλαγεί από εξωπαράσιτα
(ψύλλους, κρότωνες, φθείρες). Η επανάληψη του ψεκασμού γίνεται κατά τακτά
διαστήματα, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα.
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7. Επίσης, κατά διαστήματα θα γίνεται ψεκασμός με σκευάσματα που καταπολεμούν
τους φλεβοτόμους, για την αποφυγή μετάδοσης της λεϊσμανίασης. Σημειώνεται ότι,
όπου κρίνεται απαραίτητο, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δύστροπων ζώων, θα
χορηγούνται ηρεμιστικά.
8. Στη συνέχεια ο σκύλος οδηγείται στο χώρο καραντίνας, όπου παραμένει
απομονωμένος για 5 μέρες.
9. Εκεί ο σκύλος παρακολουθείται καθημερινά. Αν ο σκύλος δεν παρουσιάσει κανένα
κλινικό σύμπτωμα στο διάστημα αυτό, εμβολιάζεται (οι σκύλοι εμβολιάζονται έναντι
των εξής λοιμωδών νοσημάτων : Εντερίτιδα από Parvo-ιό, Νόσος του Carre,
Λεπτοσπείρωση (Leptospira canicola- Leptospira icterohaemorragiae), Ηπατίτιδα από
αδενοϊό (CAV-1), Αναπνευστική νόσος οφειλόμενη στον ιό της παραϊνφλουέντζας και
στην Bordetella bronchiseptica, Εντερίτιδα από Corona-ιό, Λύσσα. Οι εμβολιασμοί
επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα, ανάλογα με την ηλικία του κάθε ζώου και την
επιζωοτιολογία του κάθε νοσήματος) και οδηγείται στο θάλαμο διαμονής του. Σε
περίπτωση εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις
και εφαρμόζεται η κατάλληλη αγωγή, ενώ ο εμβολιασμός αναβάλλεται για
αργότερα, όταν ο σκύλος κριθεί απόλυτα υγιής.
10. Αμέσως μετά την έξοδο του σκύλου από το θάλαμο καραντίνας, αυτός καθαρίζεται,
απολυμαίνεται και αφήνεται κενός για 24 ώρες, προκειμένου να εισαχθεί άλλος
σκύλος.
11. Οι υπάλληλοι που περιποιούνται, καθαρίζουν και ταϊζουν τα ζώα που βρίσκονται σε
καραντίνα, θα πρέπει να λαμβάνουν ειδικές προφυλάξεις έτσι ώστε να αποκλειστεί
η μετάδοση παθογόνων παραγόντων από ζώο σε ζώο και από θάλαμο σε θάλαμο
(γάντια μιας χρήσης, ειδικά καλύμματα υποδημάτων κτλ.).
12. Κατά τη διάρκεια της διαμονής των σκύλων στους θαλάμους, αυτοί
παρακολουθούνται συχνά και σε περίπτωση εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων,
εκτελούνται οι απαραίτητες εξετάσεις και εφαρμόζεται η κατάλληλη αγωγή, ενώ
παράλληλα, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να χρειαστεί
επαναφορά του σκύλου στο θάλαμο καραντίνας. Στον ίδιο θάλαμο αποφεύγεται η
συνύπαρξη γεννητικά ακέραιων αρσενικών σκύλων παρόμοιου σωματικού
μεγέθους. Αν μεταξύ των σκύλων παρουσιαστούν κρούσματα επιθετικότητας,
χωρίζονται.
13. Αν, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας των σκύλων στο Διαδημοτικό καταφύγιο
αδέσποτων ζώων, απαιτηθούν επιπλέον εξετάσεις που δεν είναι δυνατό να
πραγματοποιηθούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, οι εξετάσεις αυτές θα
πραγματοποιούνται από ιδιώτες κτηνιάτρους που διαθέτουν τον παραπάνω
εξοπλισμό, έναντι αμοιβής.
14. Σημειώνεται ότι, καθημερινά οι θάλαμοι διαμονής των σκύλων θα καθαρίζονται ενώ
σε τακτά χρονικά διαστήματα θα απολυμαίνονται. Κατά τη διάρκεια της
απολύμανσης οι σκύλοι θα πρέπει να οδηγούνται σε ξεχωριστό χώρο. Οι
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φιλοξενούμενοι σκύλοι θα έχουν πάντα στη διάθεσή τους φρέσκο πόσιμο νερό και
θα ταΐζονται, ανάλογα με την ηλικία τους, με ξηρή τροφή καλής ποιότητας.
Καθημερινά τα σκεύη σίτισης θα καθαρίζονται και κατά διαστήματα θα
απολυμαίνονται.
15. Υπεύθυνοι για την υγειονομική ταφή των πτωμάτων των σκύλων που ο θάνατος
προήλθε από φυσικά αίτια ή με τη μέθοδο της ευθανασίας είναι η υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας. 2
16. Λίγες μέρες μετά τον πρώτο εμβολιασμό, τα αρσενικά ζώα υποβάλλονται σε
χειρουργική επέμβαση στείρωσης. Κάθε θηλυκός σκύλος υποβάλλεται σε
κυτταρολογική εξέταση κολπικών επιχρισμάτων (Κ.Ε.Κ.Ε.), προκειμένου να
προσδιοριστεί το στάδιο του οιστρικού κύκλου στο οποίο βρίσκεται. Με βάση το
αποτέλεσμα της Κ.Ε.Κ.Ε., προσδιορίζεται και η χρονική στιγμή εφαρμογής της
χειρουργικής επέμβασης της στείρωσης. Και στις δύο περιπτώσεις, η επέμβαση
γίνεται κάτω από γενική αναισθησία.
17. Η στείρωση στα αρσενικά ζώα συνίσταται στην αφαίρεση των όρχεων μετά από
διατομή του οσχέου και απολίνωση του σπερματικού τόνου. Η στείρωση στα θηλυκά
ζώα συνίσταται στην αφαίρεση της μήτρας, των ωαγωγών και των ωοθηκών μετά
από διατομή του κοιλιακού τοιχώματος και απολίνωση των εμπλεκομένων αγγείων
και συνδέσμων. Σημειωτέον ότι η χειρουργική επέμβαση της στείρωσης δεν πρέπει
να εφαρμόζεται σε ζώα ηλικίας κάτω των (έξι) 6 μηνών .
18. Μετά τη χειρουργική επέμβαση της στείρωσης, αλλά και μετά από οποιαδήποτε
άλλη χειρουργική επέμβαση χρειαστεί να πραγματοποιηθεί, ο σκύλος παραμένει
υποχρεωτικά στο για διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών, για την παρακολούθηση της
μετεγχειρητικής του πορείας και την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών.
19. Αφού περάσει το διάστημα αυτό, ο σκύλος μπορεί να διατεθεί για υιοθεσία ή να
επιστρέψει στο αρχικό σημείο περισυλλογής του.
Β΄ Προσωπικό για τη λειτουργία του Διαδημοτικού καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων
Ηγουμενίτσας
Οι θέσεις για τη λειτουργία του Διαδημοτικού Καταφυγίου είναι οι ακόλουθες:
1. Μια θέση Κτηνιάτρου (αποφοίτου τμήματος Κτηνιατρικής) με τις εξής αρμοδιότητες:
• Κλινική εξέτασηεπιπλέον
εξετάσεις
όπου κρίνεται απαραίτητο
και έκδοση αποτελεσμάτων
• Διάγνωση νοσημάτων και ορισμός θεραπειών
• Αιμοληψία
• Ορολογική εξέταση αίματος για αντισώματα έναντι της Leishmania infantum
Τα πτώματα που βρίσκονται μέσα σε σακούλα οδηγούνται στον ειδικό χώρο ταφής, όπου αφού
αφαιρεθεί η σακούλα, θάβεται σε βάθος τουλάχιστον μισού μέτρου και, αν υπάρχει δυνατότητα,
σκεπάζεται με στρώμα ασβέστη.

2
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•

Ευθανασία
Καθορισμός χρονικών διαστημάτων εμβολιασμών- αποπαρασιτώσεων
Εμβολιασμοί
Καθημερινή παρακολούθηση σκύλων που βρίσκονται σε καραντίνα
Παρακολούθηση φιλοξενούμενων σκύλων
Χορήγηση ηρεμιστικών- αναισθητικών
Στειρώσεις- άλλου είδους χειρουργικές επεμβάσεις όποτε κρίνεται απαραίτητο
Ορισμός διατροφικού σχήματος για κάθε ζώο
Σφράγιση βιβλιαρίων υγείας
Έγκριση ελλείψεων φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων ιατρείου και
ζωοτροφών

Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται ορισμένες ώρες σε καθημερινή βάση στο
χώρο του Δημοτικού Καταφυγίου, εκτός Σαββατοκύριακου.
Επιπλέον σε έκτακτα περιστατικά θα είναι υποχρεωμένος να παράσχει τις υπηρεσίες
του όποτε του ζητηθεί.
2. Μια θέση βοηθού Κτηνιάτρου (αποφοίτου σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας,
τμήματος Ζωικής παραγωγής) με τις εξής αρμοδιότητες:
• Χειρισμός και συγκράτηση σκύλων κατά τη διάρκεια κλινικής εξέτασης,
αιμοληψίας, εμβολιασμών, ευθανασίας κ.τ.λ.
• Προετοιμασία χειρουργείου- απολύμανση εργαλείων
• Βοήθεια στον Κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των στειρώσεων και άλλων
χειρουργικών επεμβάσεων
• Απολύμανση χώρων ιατρείου- χειρουργείου- χώρων καραντίνας
• Εφαρμογή αποπαρασιτώσεων και άλλων θεραπειών μετά από υπόδειξη του
Κτηνιάτρου
• Καθημερινή παρακολούθηση
των φιλοξενούμενων
σκύλων
και
αναφορά στον Κτηνίατρο οποιουδήποτε ύποπτου συμπτώματος
• Καταγραφή ελλείψεων σε φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα ιατρείου και
ζωοτροφές
• Καθημερινή καταγραφή χρησιμοποιούμενων αναλωσίμων ιατρείου και
φαρμάκων και απόδοσή τους στον διοικητικό για μηχανογράφηση.
• Τήρηση στοιχείων για τη νοσολογική πορεία κάθε ζώου (θεραπείες, εμβολιασμοί
κ.τ.λ.) και απόδοσή τους στον διοικητικό υπάλληλο για μηχανογράφηση
• Παραλαβή και έλεγχος ζωοτροφών, φαρμάκων και αναλωσίμων ιατρείου
• Επίβλεψη ταφής
3. Μία θέση φύλακα με τις εξής αρμοδιότητες:
• Φύλαξη χώρου
• Τάισμα- πότισμα ζώων
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Καθαρισμός- απολύμανση θαλάμων διαμονής- προαυλίων και κοινόχρηστων
χώρων Ταφή
• Βοήθεια στον κτηνίατρο σε περίπτωση άδειας του βοηθού του
• Βοήθεια στο συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων σε
περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.
4. Μία θέση υπαλλήλου συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων σκύλων που θα
καλύπτει και τη θέση του οδηγού με τις εξής αρμοδιότητες:
• Εκπαίδευση σχετικά με την προσέγγιση αδέσποτων σκύλων
• Προσέγγιση και περισυλλογή αδέσποτων σκύλων
• Έλεγχος σκύλων για ύπαρξη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
• Μεταφορά σκύλων στο Διαδημοτικό Καταφύγιο
• Επαναφορά σκύλων στο περιβάλλον
• Οδήγηση ειδικού αυτοκινήτου περισυλλογής
5. Μια θέση διοικητικού υπαλλήλου
• Πληροφορίες στο κοινό
• Τήρηση μητρώου εισερχομένων και εξερχόμενων σκύλων
• Τήρηση φακέλων με τη νοσολογική πορεία κάθε ζώου
• Επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των εισερχόμενων σκύλων
• Διεκπεραίωση υιοθεσιών
• Επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των εισερχόμενων σκύλων
•

Ο διοικητικός υπάλληλος δύναται να μην υπηρετεί στο χώρο του Κέντρου
περίθαλψης αλλά να πραγματοποιεί τις απαραίτητες εργασίες από όπου του ορισθεί
από το Δήμο, μετά από τη σχετική ενημέρωση από το Κέντρο Περίθαλψης.
Επίσης, ο ρόλος των φιλοζωικών συλλόγων και γενικότερα ο εθελοντισμός από
ενδιαφερόμενες ομάδες πολιτών ή και από μεμονωμένους πολίτες, μπορεί να
προσφέρει πολλά στη λειτουργία του Διαδημοτικού Καταφυγίου. Οι εθελοντές, μετά
από συνεννόηση και υποδείξεις από τους αρμόδιος υπαλλήλους του Καταφυγίου,
μπορεί να προσφέρουν στους εξής τομείς:
- Τάισμα- πότισμα ζώων
- Καθαρισμός- απολύμανση θαλάμων διαμονής- προαυλίων και κοινόχρηστων
χώρων
- Βοήθεια στο χειρισμό των ζώων
Γ΄ Πόροι διαμόρφωσης και λειτουργίας
1.

Το κόστος διαμόρφωσης των χώρων των Παλαιών Σφαγείων για τη δημιουργία
του Διαδημοτικού Καταφυγίου στη βάση της Διαδημοτικής Συνεργασίας θα
κατανεμηθεί ποσοστιαία ως εξής :
• Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας :50%
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•

2.

3.

Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου: 25%
Συμμετοχή του Δήμου Φιλιατών: 25%.

Η υλοποίηση του έργου θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 70% από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης το δε υπόλοιπο 30% θα καταμερισθεί ως εξής:
• Δήμος Ηγουμενίτσας : 15%
• Δήμος Σουλίου : 7,5%
• Δήμος Φιλιατών : 7,5%
Τα έξοδα λειτουργίας του Διαδημοτικού Καταφυγίου θα καλύπτονται α) σε
ποσοστό 50% από το Δήμο Ηγουμενίτσας, σε ποσοστό 25% από το Δήμο Σουλίου
και σε 25% από το Δήμο Φιλιατών και β) από την ετήσια χρηματοδότηση του
Υπουργείου Γεωργίας και ενδεχομένως από πιθανές χρηματοδοτήσεις και
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αρμόδιων υπουργείων και φορέων.
Έσοδα που θα περιέχονται στον ειδικό λογαριασμό του Δήμου για την
αντιμετώπιση των αναγκών του και από δωρεές καθώς και από τα επιβαλλόμενα
πρόστιμα που αναλύονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6: Διαχείριση του καταφυγίου
Η διαχείριση του Καταφυγίου αδέσποτων ανήκει στο Δήμο Ηγουμενίτσας ο οποίος
επικουρούμενος από τους φιλοζωϊκούς συλλόγους του νομού και κατά περίπτωση από
τους λοιπούς Δήμους μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του. Έκαστος Δήμος διαθέτει
για τη λειτουργία του καταφυγίου το ανάλογο προσωπικό και μέσα σύμφωνα μα τους
όρους του παρακάτω άρθρου.

Άρθρο 7: Διοίκηση του Διαδημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων
Η διοίκηση/διαχείριση του Καταφυγίου θα ασκείται από πενταμελές όργανο
αποτελούμενο από τους τρεις καθ’ ύλην Αντιδημάρχους ή εντεταλμένους δημοτικούς
συμβούλους των τριών συμβαλλομένων Δήμων Ηγουμενίτσας – Σουλίου και Φιλιατών,
έναν (1) εκπρόσωπο των φιλοζωϊκών σωματείων του νομού και το Δήμαρχο
Ηγουμενίτσας ο οποίος θα προεδρεύει του διοικητικού οργάνου διοίκησης του
Καταφυγίου.

Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας
-

Διαθέτει …….. άτομα από το ίδιο προσωπικό και συγκεκριμένα ……….. (αναγράφονται
τα άτομα που τυχόν θα παραχωρήσει ο Δήμος μερικώς ή ολικώς από το προσωπικό
του π.χ. ένα οδηγό, τρεις εργάτες και ένα κτηνίατρο) τα οποία και μισθοδοτεί.
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Παραχωρεί για τις ανάγκες της σύμβασης τον χώρο των σφαγείων και μεριμνά για
την διαμόρφωση των χώρων σε καταφύγιο αδέσποτων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Μισθοδοτεί το προσωπικό που παραχωρείται από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη (με
μεταφορά των αναλογούντων ποσών της μισθοδοσίας στα συμβαλλόμενα μέρη).
Παρέχει τον κάτωθι εξοπλισμό και οχήματα:
Διαμορφώνει το πρόγραμμα λειτουργίας και υιοθεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και
τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη δράση για την υποστήριξη του προγράμματος
προστασίας των αδέσποτων στα όρια ευθύνης του.

2. Ο Δήμος Σουλίου
-

-

Διαθέτει …άτομα από το ίδιο προσωπικό (….διοικητικό, …. Εργατοτεχνικό) τα οποία
θα απασχολούνται για τις ανάγκες της λειτουργίας του Διαδημοτικού Καταφυγίου.
Αναλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
φιλοζωίας και προστασίας αδέσποτων . Επίσης αναλαμβάνει την προβολή και
διαφήμιση του Διαδημοτικού Καταφυγίου καθώς επίσης και όλες τις ενέργειες
προώθησης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η
ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει:
- Έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, αφισών ή περιοδικού
- Ημερίδες εντός ή εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
- Διοργάνωση συνεντεύξεων- παρουσίασης προγράμματος με τα τοπικά και
άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας
Αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη δράση για την υποστήριξη του προγράμματος
προστασίας των αδέσποτων στα όρια ευθύνης του.
Διαμορφώνει το πρόγραμμα λειτουργίας και υιοθεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και
τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

3. Ο Δήμος Φιλιατών
-

Διαθέτει …άτομα από το ίδιο προσωπικό (….διοικητικό, …. Εργατοτεχνικό) τα οποία
θα απασχολούνται για τις ανάγκες της λειτουργίας του Καταφυγίου αδέσποτων..
Διαμορφώνει το πρόγραμμα λειτουργίας και υιοθεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και
τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των Πολιτών του Δήμου του για τη λειτουργία του
Διαδημοτικού Καταφυγίου.
Αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη δράση για την υποστήριξη του προγράμματος
προστασίας των αδέσποτων στα όρια ευθύνης του.

4. Το Φιλοζωικό Σωματείο .
- Διαθέτει την τεχνογνωσία του και εμπειρία των μελών του.
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4. Οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης.
5. Μεταδίδει τις καλές πρακτικές.

Άρθρο 9: Υιοθεσία- Επαναφορά σκύλων στο περιβάλλον
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν το σκύλο της επιλογής τους άμεσα
υπογράφοντας συμβόλαιο υιοθεσίας. Ο σκύλος θα συνοδεύεται από ατομικό
βιβλιάριο υγείας και από αντίγραφο του φακέλου του, όπου αναγράφονται όλες οι
ιατρικές πράξεις στις οποίες αυτός υποβλήθηκε. Στον ιδιοκτήτη συστήνεται να
επιλέξει σε τακτό χρονικό διάστημα τον /την ιδιώτη κτηνίατρο της αρεσκείας του,
για την περαιτέρω παρακολούθηση του ζώου του. O νέος ιδιοκτήτης θα
παραλαμβάνει το ζώο του αφού τοποθετηθεί το ειδικό τσιπ από τον κτηνίατρο του
Διαδημοτικού Καταφυγίου.
Θα είναι δυνατή η υιοθεσία σκύλων μικρής ηλικίας πριν αυτά στειρωθούν. Στην
περίπτωση αυτή, θα συστήνεται στο νέο ιδιοκτήτη να στειρώσει το νέο του ζώο με
την ενηλικίωσή του, ενημερώνοντάς τον για τα πλεονεκτήματα της στείρωσης.
Απαγορεύεται η υιοθεσία σκύλων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε
πειραματικές ή άλλες επιστημονικές διαδικασίες, καθώς και η υιοθεσία από άτομα
ηλικίας μικρότερης των 16 ετών χωρίς την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή
κηδεμόνων τους.
Η σήμανση των αδέσποτων σκύλων και ζώων εν γένει θα πραγματοποιείται με τσιπ
και θα συνοδεύεται από περιλαίμιο στο οποίο θα έχει προσαρμοστεί μεταλλική
πλάκα όπου θα χαράσσονται τα ακόλουθα στοιχεία:
i. Δήμος ……………….. ( αναγράφεται ο Δήμος προέλευσης του ζώου )
ii. Στειρωμένο
iii. Ο αύξων αριθμός καταχώρησής του στο μητρώο του Διαδημοτικού
Καταφυγίου.
Η επαναφορά σκύλων στο περιβάλλον αφορά αποκλειστικά στειρωμένα ενώ θα
αποκλείονται ζώα επιθετικά ή με δύστροπο χαρακτήρα.
Η επανατοποθέτηση θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου, στις περιοχές από όπου
περισυλλέγησαν, ενώ θα αποφεύγεται η επανατοποθέτηση σκύλων σε περιοχές
κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας
κυκλοφορίας και αεροδρόμια. Πλατείες και εκκλησίες.
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Άρθρο 10: Επιτροπές παρακολούθησης του προγράμματος αδέσποτων και
της λειτουργίας του καταφυγίου
Σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 για την επίβλεψη εφαρμογής του προγράμματος
λειτουργίας του Διαδημοτικού Καταφυγίου έχουν συσταθεί και λειτουργούν με την
συμμετοχή των συμβαλλόμενων Δήμων
i. η Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του Προγράμματος και
ii. η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή.
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