
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

    Ο Δήμος Κυθήρων στην προσπάθεια διαχείρισης των αδέσποτων 

ζώων και επειδή δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για το θέμα 

αυτό, από το 2017 ανελλιπώς έχει σύμβαση συνεργασίας με την 

κτηνίατρο Κατερίνα Σταθάτου, η οποία δραστηριοποιείται στα Κύθηρα. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν: 

ΕΤΟΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  

ΘΗΛ.ΓΑΤΙΩΝ 

ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 

ΓΑΤΙΩΝ 

ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΘΗΛΥΚΩΝ 

ΣΚΥΛΙΩΝ 

ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 

ΣΚΥΛΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2017 58 33   ΛΙΒΑΔΙ-ΑΓΙΑ 

ΠΕΛΑΓΙΑ-

ΚΑΛΑΜΟΣ-

ΦΡΑΤΣΙΑ-

ΛΙΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ-

ΧΩΡΑ-

ΤΡΙΦΥΛΛΛΙΑΝΙΚΑ-

ΚΑΨΑΛΙ 

Όλα έχουν 

εμβολιαστεί 

και θεραπευτεί 

2018 85 65   ΛΙΒΑΔΙ-

ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ-

ΔΙΑΚΟΦΤΙ-

ΛΙΑΛΙΑΝΙΚΑ-

ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΑΝΙΚΑ-

Κ.ΛΙΒΑΔΙ-

ΚΛΑΡΑΔΙΚΑ-

ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ-

ΧΩΡΑ 

Όλα έχουν 

εμβολιαστεί 

και θεραπευτεί 

2019 48 58   ΚΕΡΑΜΩΤΟ-

ΠΙΤΣΙΝΑΔΕΣ-

ΔΙΑΚΟΦΤΙ-ΧΩΡΑ-

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΣ-

ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ-

ΠΟΤΑΜΟΣ-

Κ.ΣΤΡΑΠΟΔΙ-

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-

Όλα έχουν 

εμβολιαστεί 

και θεραπευτεί 



ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ-

ΛΙΒΑΔΙ 

2020 89 71 1  Α.ΛΙΒΑΔΙ-

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΑΝΙΚΑ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ-

ΔΙΑΚΟΦΤΙ-

ΠΟΤΑΜΟΣ-

ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ-

Κ.ΛΙΒΑΔΙ-

ΑΒΛΕΜΩΝΑ-

ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΑ 

Όλα έχουν 

εμβολιαστεί 

και θεραπευτεί 

2021 52 +47 47+43 5  ΚΑΛΑΜΟΣ-

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ-

ΚΕΡΑΜΩΤΟ-

ΑΒΛΕΜΩΝΑΣ-

ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ –

ΚΑΨΑΛΙ-ΠΛ. 

ΑΜΜΟΣ-

ΔΙΑΚΟΦΤΙ-

ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ-

ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ-

ΝΤΟΥΡΙΑΝΙΚΑ 

Όλα έχουν 

εμβολιαστεί 

και θεραπευτεί  

 

 

ΔΡΥΜΩΝΑ ΚΑΙ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ 

ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 

 

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα «διαχείρισης αδέσποτων» 

στον Δήμο μας, που ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ κατά μέσο 

όρο /ανά έτος, γίνεται με ίδιους πόρους. Δεν έχει δοθεί καμία κρατική 

επιδότηση παρά μόνο ποσό των 1.000,00 το 2021, το οποίο διαθέσαμε 

για τροφές και  εργαλεία περισυλλογής αδέσποτων. 

 

Η παρουσίαση των ανωτέρω πεπραγμένων γίνεται προς ενημέρωση για 

το πως εφαρμόζει ο Δήμος «το πρόγραμμα  διαχείρισης αδέσποτων 

ζώων» και παράλληλα θέλοντας να επισημάνουμε την εφαρμογή του 

Ν4830/18-9-2021  περί {νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 

συντροφιάς –πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»  και λοιπές διατάξεις} σύμφωνα με 

τον οποίο: 

1-οι δήμοι στα επιχειρησιακά τους προγράμματα θα πρέπει  να 

συμπεριλαμβάνουν: στείρωση των αδέσποτων- ηλεκτρονική σήμανση 

ΕΜΖΚ- κτηνιατρική φροντίδα στα αδέσποτα-περισυλλογή αδέσποτων 



καθώς φιλοξενία σε καταφύγια και σε ανάδοχους-υιοθεσία αδέσποτων- 

μέριμνα και φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα 

2- ο Δήμος μπορεί να συνεργάζεται ΜΟΝΟ με φιλοζωικά σωματεία και 

οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα 

στο ΕΜΖΣ 

3-Θα δημιουργηθεί Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων 

ζώων Συντροφιάς, η οποία θα ενημερώνεται μόνο από 

πιστοποιημένους φορείς. Οι αγγελίες για υιοθεσία επιτρέπονται μόνο 

αν συνοδεύονται από τον υπερσύνδεσμο υιοθεσίας, που έχει αναρτηθεί 

στην προαναφερόμενη πλατφόρμα. Σε κάθε τέτοια αγγελία πρέπει  να 

τονίζεται ότι « το ζώο δεν είναι παιχνίδι-ότι η αγορά ή υιοθεσία ενός 

ζώου είναι απόφαση που αλλάζει τη ζωή του του ιδιοκτήτη και φυσικά 

ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει την ευζωία του ζώου αλλιώς 

διαπράττεται αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο». 

Ο Ν4830/18-9-2021 αναφέρεται και στις νέες υποχρεώσεις των 

ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς και σε πια σημεία επεμβαίνει ο Δήμος. 

 

 

Εκ του Δήμου 


