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ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,

ΕΤΟΥΣ 2022

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  6,  του  άρθρου  10,  του  Ν.  4830/2021  (ΦΕΚ
169/18-9-2021,  τ.  Α΄)  «Νέο  πλαίσιο  για  την  ευζωία  των  ζώων  συντροφιάς  -
Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», τα καταφύγια είναι υποχρεωμένα να
κοινοποιούν στους οικείους Δήμους και να  αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τον
απολογισμό  της  λειτουργίας  τους  κατά  το  προηγούμενο  έτος,  στον  οποίο
περιλαμβάνονται  κατ’  ελάχιστο  ο  αριθμός  ζώων που φιλοξενούν  στην  αρχή του
έτους, οι νέες εισαγωγές κατά τη διάρκεια του έτους, οι υιοθεσίες, οι θάνατοι και οι
μεταφορές ζώων σε άλλες δομές.
Ο  Δήμος  μας  διαθέτει  καταφύγιο  το  οποίο  ιδρύθηκε  και  λειτουργεί  στις
εγκαταστάσεις της πρώην ΚΟΜΔΕ, στο Χανόπουλο Άρτας,  από το έτος 2017 (αρ.
πρωτ. Αδείας:  1863/91764/15-9-2017 με ΑΔΑ: 6ΓΤΑ7Λ9-ΙΦΙ),  δυναμικότητας δέκα
επτά (17) ζώων. Ήδη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28 και 29, του Ν.
4830/2021  που  αφορούν  τις  προδιαγραφές  ίδρυσης  και  λειτουργίας  των
καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  έχουν ξεκινήσει  οι  ενέργειες,  σε
συνεννόηση  με  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  μας  και  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες  της  Π.Ε.  Άρτας,  για  την  τροποποίηση  της  άδειας  λειτουργίας  του
καταφυγίου σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις και την αύξηση της
δυναμικότητας  ως προς τα φιλοξενούμενα ζώα.     

ΕΙΔΙΚΑ

Ο Δήμος μας, από το έτος 2017, εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης
αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  το  οποίο  περιλαμβάνει  τις  περισυλλογές  από
ανάδοχο ιδιώτη,  την περίθαλψη των ζώων από συμβεβλημένο ιδιώτη κτηνίατρο,
στο χώρο του ιδιωτικού του ιατρείου, τις επανεντάξεις και τις υιοθεσίες. Τα ζώα,
εφόσον  περισυλλεχθούν  και  μεταφερθούν  στον  ιδιώτη   κτηνίατρο  για  τις
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απαραίτητες κτηνιατρικές επεμβάσεις, μεταφέρονται εκ νέου, στο καταφύγιο, όπου
φιλοξενούνται  μέχρι  την  υιοθεσία  τους  ή  την  επανένταξή  τους  στο  φυσικό
περιβάλλον. 
Ως  εκ  τούτου,  για  το  έτος  2022  αλλά  και  αρχές  του  2023,  τα  στοιχεία,  όπως
προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6,  του άρθρου 10, του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ
169/18-9-2021,  τ.  Α΄)  «Νέο  πλαίσιο  για  την  ευζωία  των  ζώων  συντροφιάς  -
Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις, αναλύονται, ως εξής:
 
Α. ΖΩΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΕΤΟΥΣ 2022: 46

Β. ΝΕΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022:                           170 ΕΝΗΛΙΚΑ
                                                                                                                                40 ΚΟΥΤΑΒΙΑ

Γ. ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022:                                                                                    52

Δ. ΘΑΝΑΤΟΙ:                                                                                                           1      

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΖΩΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ:                                                         0               

Ο Πρ/νος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης                      Η Δ/ντρια   Ανάπτυξης

Πάνου Ιωάννης                                                      Ανδρέου Μαρία

Π. Ε. Διοικητικός                                                     Π.Ε. Γεωπόνων


