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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Αντιδήµαρχος του ∆ήµου ………………… απευθύνθηκε στον Περιφερειακό
Συµπαραστάτη της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε τη µε αριθµό 9/2020 αίτησή του για να
µεσολαβήσει προκειµένου να γίνει δεκτό το µε αριθµό πρωτ. ………………… αίτηµα του ∆ήµου
…………………… προς το Τµήµα Κτηνιατρικής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς για την έκδοση άδειας ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων.Σύµφωνα µε
την αναφορά του, στις 28-11-2019 εκδόθηκε το πρακτικό της γνωµοδοτικής επιτροπής η οποία
εισηγήθηκε αρνητικά ως προς το αίτηµα επικαλούµενη τα κάτωθι : α. την απουσία δικαιολογητικού
σχετικά µε τις χρήσεις γης, β. την έλλειψη αποδεικτικού ιδιοκτησίας. γ. την έλλειψη απόφασης του
∆ήµου και δ. την απουσία ειδικού ανεξάρτητου κτιρίου το οποίο πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3
του Π∆ 463/1978.
Ο Αντιδήµαρχος του ∆ήµου ……………….. κατέθεσε την από 17-1-2020 ιεραρχική
προσφυγή µε την οποία ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις της γνωµοδοτικής επιτροπής αποτελούν
µία αυθαίρετη απαίτηση καθ’ υπέρβασιν των νοµοθετικών προβλέψεων και ζήτησε την ακύρωση του
προσβαλλόµενου πρακτικού. ∆ιαµαρτύρεται γιατί δεν έχει λάβει ακόµα απάντηση επί της προσφυγής.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
∆υνάµει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 : «Ο συµπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες
καταγγελίες άµεσα θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της
περιφέρειας, των νοµικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαµεσολάβηση
προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή
ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφεροµένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος
προέβη µετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις
υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή. Κατά την

εξέταση καταγγελιών, ο συµπαραστάτης µπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των
υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την
πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν
φαινόµενα κακοδιοίκησης, ο συµπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της
περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.»
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η εκ του νόµου διαδικασία για την άδεια καταφυγίου αδέσποτων ζώων ορίζεται στο Ν.
604/1977 καθώς και στο Π∆ 463/1978. Στις διατάξεις των νοµοθετηµάτων αυτών καταγράφονται οι όροι
ιδρύσεως και λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
Το άρθρο 4 του ν. 604/1977 ορίζει το αρµόδιο όργανο χορήγησης της άδειας. Ειδικότερα
ορίζεται ότι :
«1. «Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
τα οποία απασχολούν κτηνίατρο ως επιστηµονικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος,
φυσικό πρόσωπο, είναι κτηνίατρος, δύναται να ορίζεται ο ίδιος ως επιστηµονικός υπεύθυνος του
κτηνιατρείου ή της κτηνιατρικής κλινικής. Τα ενδιαιτήµατα ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα.
2. ∆ιά την ίδρυσιν των εν τη προηγουµένη παραγράφω αναφεροµένων καταστηµάτων,
εξαιρέσει των Κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων, απαιτείται άδεια του οικείου Νοµάρχου,
εκδιδοµένη τη εισηγήσει της αρµοδίας κτηνιατρικής υπηρεσίας και, µετά σύµφωνον γνώµην της
Επιτροπής του άρθρου 5. Η άδεια ιδρύσεως ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό της εκδούσης αρχής εάν
εντός διετίας δεν εγένετο έναρξις λειτουργίας.
3. Ο τύπος ως και πάσα λεπτοµέρεια ως προς τον τρόπον εκδόσεως της ως άνω αδείας,
καθορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
δηµοσιευοµένων διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
Το άρθρο 5 του ν. 604/1977 ορίζει τις προυποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας
καταφυγίου. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
1. Η Επιτροπή ήτις γνωµοδοτεί επί της χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως Κλινικών και
Ενδιαιτηµάτων ζώων, συντίθεται εκ των κάτωθι:
α) Του Προϊσταµένου της κτηνιατρικής υπηρεσίας του Νοµού ή του Αναπληρωτού του, ως
Προέδρου.
β) Ενός Υγειονοµικού οργάνου ως εκπροσώπου της οικείας ∆/νσεως ή Τµήµατος Κοιν.
Υπηρεσιών της Νοµαρχίας,
γ) Ενός τεχνικού ως εκπροσώπου της ∆/νσεως Τεχνικών υπηρεσιών του Νοµού.
2. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται δι` αποφάσεως του Νοµάρχου υπό του οποίου ορίζονται
και τα υπό στοιχεία β` και γ` µέλη µετά του αναπληρωτού αυτών.
3. Η Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου συνοδευοµένης υπό τεχνικής
µελέτης περί της κτιριακής συγκροτήσεως της υπό ίδρυσιν µονάδος και χρηµατικού παραβόλου υπέρ

του ∆ηµοσίου καθοριζοµένου δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, διενεργεί εντός µηνός από της
καταθέσεως της αιτήσεως αυτοψίαν επί του ακινήτου και εξετάζει αν τούτο πληροί τας
ορισθησοµένας διά του εν παραγρ. 2 του άρθρου 3 ∆ιατάγµατος προϋποθέσεις. Εις τα µέλη της
Επιτροπής δεν καταβάλλεται πρόσθετος αµοιβή.
Το άρθρο 6 του ν. 604/1977 ορίζει τις προϋποθέσεις για την άδεια λειτουργίας
καταφυγίου. Ειδικότερα ορίζεται ότι :
«1. ∆ιά την λειτουργίαν "κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων", κλινικής, ή ενδιαιτήµατος ζώων
απαιτείται σχετική άδεια, χορηγουµένη υπό της προϊσταµένης Κτηνιατρικής αρχής του οικείου Νοµού,
αιτήσει του ενδιαφεροµένου
………………………………………………………………………………
"γ") Προκειµένου περί Ενδιαιτήµατος ζώων:
αα) Υφίσταται άδεια ιδρύσεως τούτου.
ββ) Υποβάλλεται µετά της αδείας υπεύθυνος δήλωσις Κτηνιάτρου ότι αναλαµβάνει την υγειονοµικήν
επίβλεψιν και εποπτείαν του Ενδιαιτήµατος.
γγ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικόν διάγραµµα µετά κατόψεως των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και
του οικοπέδου, υπό κλίµακα 1:100.
δδ) Εκθεσις περιγραφική του εξοπλισµού του καταστήµατος.
Το Π∆ 463/1978 στο άρθρο 3 συµπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας των καταφυγίων :
«1. ∆ια την χορήγησιν της εν παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 604/1977 αδείας ιδρύσεως εν
διαιτήµατος µικρών ζώων, απαιτείται ειδικόν ανεξάρτητον κτίριον, πληρούν τους κατά τας εκάστοτε
ισχυούσας διατάξεις υγειονοµικούς όρους, ευρισκόµενον εκτός σχεδίου πόλεως, εις απόστασιν 100
τουλάχιστον µέτρων εκ της πλησιεστέρας κατοικίας και λοιπών εγκαταστάσεων και χώρων των
αναφεροµένων εν παραγράφω 1 του άρθρου 2 του παρόντος και το οποίον δέον να περιλαµβάνη τους
κάτωθι χώρους:
α) Γραφείον διοικήσεως και διαχειρίσεως.
β) Αίθουσαν προσωπικού.
γ) Αποθήκην τροφών και υλικού.
δ) Αίθουσαν παρασκευής ή προετοιµασίας της τροφής των ζώων, µετά των σχετικών
σκευών και ειδών εστιάσεως των ζώων ως και πλυντηρίου αυτών.
ε) Αίθουσαν αποµονώσεως ασθενών ζώων.
"στ) Ατοµική αίθουσα διαµονής φιλοξενούµενων σκύλων"
ζ) Αίθουσαν διαµονής φιλοξενουµένων γαλών και λοιπών ζώων.
"η) Ατοµικό προαύλιο άσκησης σκύλων".
θ) Εγκαταστάσεις παροχής θερµού - ψυχρού ύδατος, αφοδευτηρίου.
"2. ΟΙ χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και ε` της προηγούµενης παραγράφου
πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον εξήντα τετραγωνικών µέτρων και οι χώροι που

αναφέρονται στις περιπτώσεις στ` και ζ` της ίδιας παραγράφου να έχουν επιφάνεια ανάλογη µε τον
αριθµό των ζώων που φιλοξενούνται, έχοντας υπόψη ότι για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος
φιλοξενίας και άσκησης µε ελάχιστες διαστάσεις µήκους δύο µέτρων, πλάτους δύο µέτρων και ύψους δύο
µέτρων αντίστοιχα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλώς
και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες."
3. Τα ενδιαιτήµατα µικρών ζώων δέον να είναι:
α) Επηνδρωµένα κατ` ελάχιστον, δια του διοικητικού υπευθύνου και του αναλαµβάνοντος
την υγειονοµικήν επίβλεψιν και εποπτείαν του ενδιαιτήµατος Κτηνιάτρου, όστις δύναται να έχει
και την ιδιότητα του διοικητικού υπευθύνου ως και ενός καταλλήλου σταυλίτου.
β) Εξωπλισµένα δια των απαραιτήτων οργάνων, εργαλείων και σκευών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Η ∆ιοίκηση οφείλει να λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας, η οποία τη δεσµεύει
να ακολουθεί τους κανόνες δικαίου που ρυθµίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της.
Η διοικητική διαδικασία έκδοσης άδειας ιδρύσεως απαιτεί τη διαδοχή τριών σταδίων : α) την
γνωµοδότηση για την τήρηση των προύποθέσεων, β) την εισήγηση και γ) την έκδοση της άδειας. Τα τρία
αυτά στάδια αποτελούν τον ουσιώδη τύπο της διαδικασίας.
Στην υπό εξέταση περίπτωση, ο Νόµος απαιτεί ρητά για την έκδοση της εκτελέστης πράξης
της άδειας ιδρύσεως καταφυγίου, την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, η οποία
συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 604/1977, και την εισήγηση της αρµόδιας κτηνιατρικής
υπηρεσίας. Το τελικό αρµόδιο όργανο έκδοσης της εκτελεστής διοικητικής πράξης είναι ο
Περιφερειάρχης ο οποίος δεσµεύεται από τη γνώµη των δύο προηγούµενων οργάνων. Ο νοµοθέτης έχει
θεσπίσει τη γνωµοδοτική διαδικασία καθώς είναι σαφές ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την έκδοση
µίας τέτοιας αποφάσεως. Ρυθµίζει και τον τρόπο σύστασης της Επιτροπής προκειµένου να εξασφαλίσει
το µείζον αποτέλεσµα. Η δε γνωµοδότηση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται ρητά από το Νοµοθέτη ως
«σύµφωνη», µε την έννοια ότι το τελικό αποφασίζον όργανο δεν µπορεί να ενεργήσει µε διαφορετικό
τρόπο από αυτό που υποδεικνυει η γνωµοδότηση. Στην περίπτωση που η γνωµοδότηση είναι αρνητική το
αποφασίζον όργανο µπορεί είτε να εκδώσει αρνητική πράξη είτε να µην εκδώσει πράξη.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι, εάν οφείλει η Επιτροπή να κάνει αυτοψία επί του ακινήτου ή
επί των κατατεθιµένων σχεδίων. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι ο Νόµος 604/1977 απαιτεί να γίνει αυτοψία
επί του κτιρίου. Όµως, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το αριθµό πρωτ.
…………………….. απαντητικό έγγραφο σε σχετικό ερώτηµα που απέστειλε ο ∆ήµος …………………
απάντησε ότι η αυτοψία διενεργείται πριν από την ανέγερση του κτιρίου και ότι ελέγχεται η τεχνική
µελέτη σχετικά µε την τήρηση των αποστάσεων και των λοιπών απαιτήσεων.
Με την κατάθεση της ιεραρχικής προσφυγής καλείται το ιεραρχικό ανώτερο όργανο να
αποφανθεί επί του ερωτήµατος αυτού.
Η ιεραρχική προσφυγή θεσπίζεται στο άρθρο 25 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας,
απευθύνεται στην αρχή που προίσταται του οργάνου που εξέδωσε την πράξη και έχει ως αίτηµα την

ακύρωση της πράξης. Η δε ∆ιοίκηση έχει προθεσµία 30 ηµερών για να απαντήσει. Κατά συνέπεια
υπάρχει υποχρέωση να απαντήσει επί της ιεραρχικής προσφυγής εντός 30 ηµερών από την κατάθεση. Η
προθεσµια είναι ενδεικτική αλλά δεν µπορεί να ξεπεράσει η απάντηση τον εύλογο χρόνο.
Είναι γεγονός ότι ο αυξηµένος αριθµός αδέσποτων ζώων στην περιοχή καθιστά αναγκαία για
το δηµόσιο συµφέρον την ίδρυση ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο ∆ήµο ………………..
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την απάντησή του στο ερώτηµα του
∆ήµου αποφαίνεται ότι η αρµόδια επιτροπή µπορεί να ελέγξει νόµιµα µόνο την τεχνική µελέτη χωρίς να
διενεργήσει αυτοψία επί του κτιρίου. O Περιφερειακός Συµπαραστάτης πρότεινε στην Επιτροπή να
επανεξετάσει το αίτηµα του ∆ήµου και βασιζόµενη στην επιστολή του Υπουργείου να αναθεωρήσει την
άποψή της περί αυτοψίας του κτιρίου προκειµένου να µπορέσει ο ∆ήµος να προχωρήσει στις νόµιµες
ενέργειες για τη δηµιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων που έχει ανάγκη η περιοχή. Άλλωστε, η
Υπηρεσία είχε τη δυνατότητα, στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή στο στάδιο της έκδοσης
άδειας λειτουργίας, να επανεξετάσει από το προσκοµιζόµενο τοπογραφικό διάγραµµα µετά κατόψεως
των εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων και του οικοπέδου, το εάν τηρήθηκαν όλα όσα ο Νόµος ορίζει και σε
περίπτωση µη τηρήσεως των οριζοµένων από το νόµο να µην χορηγήσει την άδεια λειτουργίας.
Η Υπηρεσία δεν έκανε δεκτή αυτήν την πρόταση εµµένοντας στην αρχική της άποψη και
επικαλούµενη ότι ερµηνεύει ορθά το Νόµο. Όµως, το συγκεκριµένο σηµείο της ανωτέρω νοµοθεσίας
αποτέλεσε και αποτελεί σηµείο τριβής µε τους πολίτες καθώς, προκειµένου να πληρούν τις προϋποθέσεις
του νόµου, υποχρεώνονται να ολοκληρώσουν την κατασκευή του κτιρίου του καταφυγίου προτού πάρουν
την άδεια ίδρυσης χάνοντας πολλές φορές και την δυνατότητα χρηµατοδότησης της ανέγερσης του από
προγράµµατα, όπως στην υπό εξέταση περίπτωση από τo πρόγραµµα «Φιλόδηµος».
Επειδή υπάρχει δηµόσιο συµφέρον για την κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων λόγω της
συνεχιζόµενης αύξησης του αριθµού των αδέσποτων στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας, πρέπει
να βρεθεί τρόπος να διευκολυνθεί η κατασκευή τους. Κρίνεται σκόπιµο - εφόσον είναι σύµφωνη η
Υπηρεσία - να επιµεληθεί την αποστολή επιστολής προς το αρµόδιο Υπουργείο όπου να περιγράφεται το
πρόβληµα που δηµιουργείται από την ανωτέρω διάταξη και να υποβάλλονται προτάσεις για την
τροποποίηση του Νοµοθετικού Πλαισίου προκειµένου να είναι λειτουργικός ο Νόµος, να µην έρχονται
σε αδιέξοδο όσοι προσπαθούν θα δηµιουργήσουν καταφύγιο αδέσποτων ζώων και να µην
δηµιουργούνται προστριβές µε τους υπαλλήλους.
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