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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΑΚΟΤ 

ΓΖΚΟ ΗΘΑΡΗΑ 

Σαρ. Γηεύζπλζε: Άγηνο Κήξπθνο Ιθαξίαο 

Σαρ. Κώδηθαο : 83300 

Σει. :   2275350401,-412                                                    

Fax  :   2275022215 

Email: dik-proedros.ds@otenet.gr 

ΑΠΟΠΑΚΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 5ηρ/2018 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο 

ΠΔΡΗΙΖΨΖ 

 

Θέμα: Δθαπμογή ηων Γαζικών Αζηςνομικών Γιαηάξεων Βοζκήρ. 

 

ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 70/2018 

  ηνλ Άγην Κήξπθν Ιθαξίαο, ζήκεξα 30 Αππιλίος 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19:00, 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γ.Δ. 

Δπδήινπ ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση.: 1820/25-4-2018 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηεο Πποέδπος ηνπ Γ. θ. Δηξ. Μαπξνγεώξγε, ε νπνία επηδόζεθε θαη 

δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87/7-6-

2010). 

  Παξόληνο θαη ηνπ Γημάπσος θ. ηέιηνπ ηακνύινπ, δηαπηζηώζεθε από ηελ Ππόεδπο 

ηνπ Γημοηικού ςμβοςλίος  πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 

κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 12 κέιε, απόληα 9 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

  
           ΠΑΡΟΛΣΔ 

 

 

 
        ΑΠΟΛΣΔ  

1 Μαπξνγεώξγε Δηξήλε Πξόεδξνο Γ. 1 Σέζθνο  πύξνο    

2 Κόρπιαο σηήξηνο Αληηδήκαξρνο  2 Καξίκαιε Λαξδά Βαζηιηθή 

3 Λαξδάο  Νηθόιαoο           »» 3 Ρνύζζνο Ηιίαο 

4 Κνπληνύπεο ηέιηνο        »»       4 Καινγεξήο Γεώξγηνο 

  5 Καξνύηζνο   Φαλνύξεο 5 Μάδαξεο Μηράιεο 

  6 Καδάιαο Υξηζηόδνπινο                   6 ηαπξηλάδεο  Υξηζηόδνπινο 

7 Σζαληέο ηέθαλνο 7 Ξεξνύ  Υξηζηίλα 

  8 Μνπξζειάο  Δπάγγεινο 8 Καξνύηζνο Αλδξέαο 

9 

10

11

12 

 

Καιακπόγηαο Νηθόιανο  

Μπηλίθνπ  Μαξία  

Καιακάξαο Νηθόιανο  

Πεξξήο Κσλζηαληίλνο 

9 ηακνύιεο Κσλζηαληίλνο  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επίζεο ν πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ. Κ. Δπδήινπ θ. 

Μαπξνγεώξγεο Ισάλλεο, ν Δθπξόζσπνο ηεο Σ.Κ. Υξπζνζηόκνπ θ. ηακνύινο ηακάηηνο 

θαη ν Δθπξόζσπνο ηεο Σ.Κ Μαγγαλίηε θ. Καξλαβάο Δπάγγεινο. 

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν θ. Πνιίηεο Αξγύξεο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.    

 Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη  

αλαθεξόκελε ζην 11ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό 

ζύκβνπιν (ΑΠΙ) Πεξξή Κ. ν νπνίνο είπε:  

Κύξηνη ζπλάδειθνη, ζαο ελεκεξώλσ όηη ζηνλ Γήκν Ιθαξίαο είλαη ζε ηζρύ έμη (6) 

αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο Βνζθήο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηε Γ/λζε Γαζώλ άκνπ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ, έρνπλ ιεθζεί θπξίσο θαηόπηλ αηηήζεσλ 

ηνπηθώλ θνξέσλ θαη ζπιιόγσλ, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία έληνλα ππεξβνζθεκέλσλ θαη ζε 
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θάπνηεο πεξηπηώζεηο εξεκνπνηεκέλσλ πεξηνρώλ, ηνπ Γήκνπ καο από ηε ζπλερή, 

αλεμέιεγθηε θαη παξάλνκε παξνπζία ζε απηέο, ππέξκεηξα κεγάινπ αξηζκνύ 

αηγνπξνβάησλ. Οη απνθάζεηο απηέο, νη νπνίεο ηζρύνπλ εδώ θαη πνιιά ρξόληα θαη 

αλαλεώλνληαη ζπλήζσο αλά ηξηεηία, παξακέλνπλ αλεθηέιεζηεο, θαζώο ε αξκόδηα 

ππεξεζία πνπ ηηο εμέδσζε δειώλεη αδπλακία λα ηηο εθαξκόζεη, νη ηδηνθηήηεο ησλ 

απνίκελσλ δώσλ είλαη απξόζπκνη λα ηηο απνδερζνύλ θαη λα απνζύξνπλ ηα δώα ηνπο, από 

ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη ν Γήκνο, ελώ αλαγλσξίδεη ην πξόβιεκα θαη δελ 

ελνηθηάδεη βνζθόηνπνπο, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαιάβεη θάπνηα πξσηνβνπιία γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ απαγνξεπηηθώλ απνθάζεσλ βνζθήο.  Με δεδνκέλε απηή ηελ απξαμία, ε 

θαηαζηξνθή ζπλερίδεηαη κε ξπζκνύο γεσκεηξηθήο πξνόδνπ θαη ηείλεη λα γίλεη κε 

αλαζηξέςηκε (απεξήκωζε), κε όηη νιέζξην απηό ζπλεπάγεηαη γηα ην πεξηβάιινλ, ηνπο 

πδάηηλνπο πόξνπο θαη ηε δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξηώλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο 

πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νη απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο βνζθήο. 

Δπεηδή  βξηζθόκαζηε ζηελ επνρή ηεο άλνημεο θαη ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο, πξνηείλνπκε 

ια ιεθζνύλ άκεζα ηα εμήο κέηξα: 

1. Ο Γήκνο λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο ζ απηέο ηηο πεξηνρέο γηα ηελ απαγόξεπζε ηεο 

βόζθεζεο εληόο ηνπο. 

2. Να ελεκεξώζεη ηνλ ζύιινγν ησλ θηελνηξόθσλ γηα ηελ ππνρξέσζε απνκάθξπλζεο 

ησλ δώσλ ηνπο από απηέο ηηο πεξηνρέο. 

3. Να απεπζπλζεί ζη Γ/λζε Γαζώλ άκνπ, ζην Γαζνλνκείν Ιθαξίαο, ζηε Θεξνθπιαθή, 

ζηελ Αζηπλνκία θαη ζε ζπιινγηθνύο θνξείο ηνπ λεζηνύ, γηα ηελ από θνηλνύ εμεύξεζε 

πξαθηηθώλ εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ. 

4. Να ηεζεί ζε εθαξκνγή ν Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο Βνζθνηόπσλ, ν νπνίνο πξνβιέπεη κε 

ηα άξζξα 9,16 θαη 17 ηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο ηεο παξάλνκεο βόζθεζεο θαη ηελ 

επηβνιή θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. 

  Αθνινύζσο ην ιόγν έιαβε o ανηιδήμαπσορ Λαξδάο Ν. ν νπνίνο δήισζε όηη                      

θαη΄ αξρήλ ζπκθσλεί κε ηα πεξηζζόηεξα πνπ αλέθεξε ν εηζεγεηήο. πκθσλνύκε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπιιόγνπ θηελνηξόθσλ, ζα 

απεπζπλζνύκε θαη πάιη ζηε Γ/λζε Γαζώλ θαη ηηο άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, όπσο ην 2016. 

Σελ ίδηα επνρή ν Γήκνο απεπζύλζεθε θαη ζηελ Δηζαγγειηθή Αξρή, ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ πνπ πξντζηαηαη ηεο Γ/λζεο Γαζώλ. Ιδηαίηεξε αλαθνξά 

θάλακε ην έηνο 2017 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο «Ράληε», κέρξη ζήκεξα  δελ έρνπκε 

πάξεη απάληεζε από πνπζελά.  

 ρεηηθά κε ηελ διαδικαζία μίζθωζηρ βοζκοηόπων ζπκίδνπκε όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα  

(από ην 2015) κε ηνλ Λ.4351/2015 «Βοζκήζιμες γαίες Ελλάδας και άλλες 

διαηάξεις» θαη ηηο ζρεηηθέο Τ.Α δεν μποπεί να εθαπμοζηούν ηα ζσεηικά άπθπα ηος 

Θανονιζμού Γιασείπιζηρ Βοζκοηόπων ηνπ δήκνπ Ιθάξηαο, αθνύ  ε ζρεηηθή 

αξκνδηόηεηα έρεη κεηαθεξζεί ζηηο πεξηθέξεηεο. Γηα όια απηά ν Γήκνο Ιθαξίαο έρεη 

ππνβάιεη εγγξάθσο ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη δελ έρεη ιάβεη απάληεζε, νύηε έγηλαλ νη 

ελέξγεηεο πνπ πξνηείλακε, κε ηελ 110-2017 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύιηνπ 

(απόθαζε πεξί ηεο δηαδηθαζίαο κίζζωζεο βνζθνηόπωλ). Γηα όζν ζπλερίδεηαη απηή ε 

θαηάζηαζε ηην κύπια εςθύνη έσει ο ΟΠΔΘΔΠΔ και οι απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ 

Πεπιθέπειαρ πος ανέσονηαι ηο παπάνομο καθεζηώρ μίζθωζηρ ηων βοζκοηόπων 

ηηρ Ηκαπίαρ. Αθνύ κε επζύλε ηνπο  εθαξκόδνληαη επηιεθηηθά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνύλ ηελ δηαδηθαζία κίζζσζεο βνζθνηόπσλ. Τπελζπκίδνπκε επίζεο όηη ν δήκνο 

Ιθαξίαο έρεη ελεκεξώζεη γηα απηή ηελ ζέζε ηνπ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ , ελώ παξάιιεια έρεη ππνβάιεη πξόηαζε λα εληαρζνύλ 

νη δεκνηηθέο εθηάζεηο ζηα δηαρεηξηζηηθά ζρεδία Βόζθεζεο πνπ ζα εθπνλεζνύλ κε επζύλε 

ηεο πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ε λνκνζεζία (δηαηάμεηο άξζξωλ 2 

& 3 ηνπ Ν. 4351/2015).  Κιείλνληαο επηζεκαίλνπκε γηα κηα αθόκα θνξά, όηη ην ζέκα ηεο 

«θηελνηξνθίαο» ζηελ Ιθαξία, δελ είλαη δπλαηόλ λα ην αληηκεησπίδεηε κνλνδηάζηαηα, 

αλαδεηώληαο ηερληθέο ιύζεηο «για να μην χαθούν οι ενιζχύζεις», παξαγλσξίδνληαο 

ηόζν ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (πνπ εθθξάδεη ηελ βνύιεζε ηωλ 

εθπξνζώπωλ ηεο θνηλωλίαο ηνπ λεζηνύ λα δνζεί έλα ηέινο ζε απηόλ ην παξάινγν ηξόπν 

ρξήζεο ηωλ δεκνηηθώλ εθζηάζεωλ ζηα βνπλά ηεο Ιθαξίαο), όζν θαη ηελ άπνςε ηεο 

ζπληξηπηηθήο πιεηνλόηεηαο ηνπ Ιθαξηαθνπ ιανύ ζρεηηθά κε απηό ην ζέκα.  

  Αιιά θαη ηελ πξνγελέζηεξε έθθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Ιθαξίαο γηα ην ζέκα. Έρνπκε 

πξνηείλεη ηελ ζπγθξόηεζε κηθηώλ ζπλεξγείσλ γηα ηελ ζύιιεςε ησλ αλεπηηήξεησλ  δώσλ 

από ηα βνπλά θαη ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ λεζηνύ. Σα δώα απηά πξνηείλακε λα εθπνηεζνύλ ή 
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λα δνζνύλ γηα ηξνθή ζε θνηλσθειή ηδξύκαηα. Δλ θαηαθιείδη ζπκθσλνύκε λα 

επαλαιάβνπκε ηηο ίδηεο ελέξγεηεο, αιιά θαινύκε παξάιιεια θαη ηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ, ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Πεπιθέπειαρ Βοπείος Αιγαίος θαη ηελ Διζαγγελική Απσή λα πάξνπλ 

επίζεκε ζέζε, ή λα πξνηείλνπλ ιύζε γηα ην ζέκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ θαιιηεξγεηώλ ηεο Ιθαξίαο από ηελ αλεμέιεγθηε βόζθεζε ησλ δώσλ πνπ θηλνύληαη 

ειεύζεξα. Πξνηείλνπκε δειαδή λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ Ιθαξία, αλάινγν πξόγξακκα 

ζύιιεςεο ησλ αλεπηηήξεησλ δώσλ, όπσο έγηλε ζηα Γσδεθάλεζα πξηλ ιίγα ρξόληα κε 

εηζαγγειηθή εληνιή. ε  δηαθνξεηηθή πεξίπησζε όζεο ελέξγεηεο θαη λα γίλνπλ ζηελ Ιθαξία, 

αν οι κπαηικέρ ςπηπεζίερ δεν απανηήζοςν ζηα επωηήμαηα πος ςποβάλαμε και 

πάποςν ηα πποβλεπόμενα από ηην ιζσύοςζα νομοθεζία μέηπα, αποηέλεζμα δεν 

θα ςπάπξει. 

  Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο (ΠΕΑ) Καιακάξαο Ν. πξόηεηλε ζην πκβνύιην λα πάξεη 

πξσηνβνπιία ν Γήκνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιόγνπο, λα πξνρσξήζεη ζηελ 

θαηαζθεπή παγίδσλ ζύιιεςεο αλεπηηήξεησλ δώσλ θαη αθνινύζσο λα πξνρσξήζεη κε 

εηζαγγειηθή εληνιή ζηελ ζύζηαζε νκάδσλ ζύιιεςεο θαη εθπνίεζεο ησλ δώσλ απηώλ.  

 Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο (Ικα.Ρι.Α) ηακνύιεο Κ. δήισζε όηη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε. 

Σν πξόβιεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ λεζηνύ καο νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο 

επηδνηήζεηο πνπ παίξλνπλ νη θηελνηξόθνη, ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ δώσλ πνπ 

δειώλνπλ. Καηά ηελ γλώκε κνπ νη επηδνηήζεηο πξέπεη λα δίδνληαη κε κέηξν θαη θπξίσο 

αθνύ ιεθζεί ππόςε ε βνζθντθαλόηεηα ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ. Μεγάιν ζέκα επίζεο 

είλαη ε ελαζρόιεζε πνιιώλ ζπκπνιηηώλ πνπ δελ είλαη επαγγεικαηίεο θηελνηξόθνη, κε ηελ 

θηελνηξνθία, θαζώο θαη απηνί ζπκβάινπλ ζηνλ ππεξβνιηθά κεγάιν πιεζπζκό δώσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην λεζί καο. Σα κέηξα πνπ πξνηείλσ λα ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη α) Η θαηαγξαθή θαη απνηύπσζε ησλ ππεξβνζθεκέλσλ εθηάζεσλ, 

β)Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ θνξέσλ θαη ησλ θνξέσλ δηνίθεζεο, 

ζε απηνύο ζπκπεξηιακβάλσ δηαρξνληθά θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο.                        

γ) Να θαζνξηζηνύλ επαθξηβώο νη θνξείο παξαθνινύζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ 

ζα ιεθζνύλ. δ) Να ζρεδηαζηνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ νη θαλόλεο ρξήζεηο ησλ γαηώλ 

(βνζθόηνπνη θιπ). ε) Να νξηζηνύλ πηινηηθά πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Σέινο πξνηείλσ λα ςάμνπκε γηα επη πιένλ πόξνπο εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο 

θαη λα αλαδεηήζνπκε ζπλεξγαζία κε άιινπο δήκνπο πνπ έρνπλ ην ίδην πξόβιεκα.  

 Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο (ΠΕΑ) Καιακπόγηαο Ν. δήισζε όηη ην πξόβιεκα απηό πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θηελνηξόθνπο πνπ θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο. 

Η Γεκνηηθή Αξρή ππνζρέζεθε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο θηελνηξνθίαο θαη κέρξη ζήκεξα 

δελ έρεη γίλεη. Υαίξνκαη πνπ έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκόδνληαη δηαηάμεηο ηνπ  Καλνληζκνύ 

δηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ. Φεθίδσ ππέξ ηεο πξόηαζεο ηνπ θ. Πεξξή Κ. Η ζύκβνπινο 

Μπηλίθνπ Μ. δήηεζε ηελ ζπζηξάηεπζε όισλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.                  

Σν ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνπο εηζεγεηέο θαη ηνπο παξόληεο πνιίηεο, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

1. Ο Γήκνο ζα πάξεη πξσηνβνπιία θαη ζα θαηαζέζεη γηα κηα αθόκα θνξά ηηο απόςεηο ηνπ 

ζηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ, ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεπιθέπειαρ Βοπείος Αιγαίος, ζηε Γ/λζε 

Γαζώλ άκνπ, ζην Γαζνλνκείν Ιθαξίαο, ζηε Θεξνθπιαθή, ζηελ Αζηπλνκία θαζώο θαη 

ηελ Δηζαγγειία άκνπ. Απεπζύλνληαο έθθιεζε ζπλδξνκήο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί 

άκεζα ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ 

ππεξβόζθεζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ. 

2. Ο Γήκνο ζα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο ζ απηέο ηηο πεξηνρέο γηα ηελ απαγόξεπζε ηεο 

βόζθεζεο εληόο ηνπο. 

3. Θα ελεκεξώζεη ηνλ ζύιινγν ησλ θηελνηξόθσλ γηα ηελ ππνρξέσζε απνκάθξπλζεο 

ησλ δώσλ ηνπο από απηέο ηηο πεξηνρέο. 

Ζ παπούζα απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 70/2018 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ηος  

Γημοηικού ςμβοςλίος  

 
ΔΗΡΖΛΖ ΚΑΤΡΟΓΔΩΡΓΖ 

ΣΑ ΚΔΙΖ 
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