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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 42/ 2018 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 10/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στην Κίμωλο, σήμερα 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Κιμώλου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 740/30-05-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 

αυτού, η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1
ο
 προ ημερησίας διάταξης : «Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή και 

ερμηνεία του Ν.4235/2014 περί απαγόρευσης εκτροφής των ζώων με δεμένα πόδια». 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 μελών, 

παρόντα βρέθηκαν 7 ήτοι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. Μουράτου Χρυσάνθη  

2. Σάρδης Παναγιώτης 

3. Μάλλη Μοσχούλα 

4. Βαμβακάρη Ελισάβετ 

5. Σάρδης     Χαράλαμπος 

6. Σάρδης     Λεονάρδος 

7. Σάρδης   Θεμιστοκλής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Γαλανός     Αύγουστος 

2. Ρούσσος Φανούριος 

3. Βεντούρης Φραγκούλης 

4. Λογοθέτη   Αργυρώ 

5. Τριανταφύλλου Βασιλική 

6.  Γαλανός      Εμμανουήλ 

Στη συνεδρίαση, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βεντούρης και η Δημοτική υπάλληλος 

Ασπασία Μωραϊτη, για την τήρηση των πρακτικών. 

(Κατά την συζήτηση του θέματος αυτού, είχαν αποχωρήσει από το Συμβούλιο οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι Σάρδης Χαράλαμπος και Σάρδης Θεμιστοκλής, για προσωπικούς λόγους). 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος 

το προ ημερησίας διάταξης θέμα, είπε τα εξής: 

Κυρίες και κύριοι μετά από έντονες διαμαρτυρίες συμπατριωτών μας προς την Δημοτική Αρχή και 

τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του νησιού μας, σχετικά με την καταγγελία Φιλοζωικών Σωματείων, 

περί κακοποίησης των ζώων, ( παστουρωμένα», χωρίς κατάλυμα και προφύλαξη από τις καιρικές 

συνθήκες και συχνά χωρίς νερό αλλά και κατάλληλη τροφή), η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την 

προσαγωγή συμπατριωτών μας στον Αστυνομικό Σταθμό με ότι αυτό συνεπάγεται, 
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σας καλώ να αποφασίσετε την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των ισχυουσών  διατάξεων του 

Ν.4235/2014 που αφορά στην απαγόρευση εκτροφής των ζώων με δεμένα πόδια. 

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε το Δήμαρχο και μετά διαλογική συζήτηση, 

 

   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Να σταλεί το παρακάτω Ψήφισμα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4235/2014 περί απαγόρευσης εκτροφής των ζώων με δεμένα 

πόδια: 
 

«Μια ακόμα απτή απόδειξη της άγνοιας της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου, της 

οριζόντιας εφαρμογής μέτρων και περιφρόνησης της έννοιας της νησιωτικότητας, αποτελούν 

διατάξεις του Νόμου 4235/2014.        

 Έννοιας της νησιωτικότητας που παρότι έχει Συνταγματική κατοχύρωση (άρθρο 101) και 

αντίστοιχη Ευρωπαϊκή με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (άρθρο 173) στην πράξη δεν έχει 

περιεχόμενο.                                                                                                                                                   

Η οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερομένου νομοθετήματος είναι για τα νησιά 

μας, λίαν επιεικώς, εκτός πραγματικότητας.  

Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος και η διαμόρφωση του ανάγλυφου σε αναβαθμίδες, 

που δίνουν και τη δυνατότητα καλλιέργειας του εδάφους, καθώς και ο μικρός αριθμός των 

εκτρεφόμενων παραγωγικών ζώων, καθιστά ανεφάρμοστες τις ισχύουσες διατάξεις.                                                                                                    

Τα παραγωγικά ζώα στην Κίμωλο, μικρού αριθμού ανά παραγωγό, παραμένουν εντός των 

μικρών κτημάτων που οριοθετούνται με ξερολιθιές και εμποδίζονται να μετακινούνται σε άλλα 

γειτονικά κτήματα με μπαστούρες  δηλαδή με το δέσιμο των ποδιών τους της ίδιας πλευράς με 

σχοινί.                                                                                                                                                 

Μια συνήθεια προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, δοκιμασμένη εκατοντάδες χρόνια.                     

Σε καμιά περίπτωση το μπαστούρωμα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί κακή ή βάναυση 

μεταχείριση. Μόνο τους περιοδεύοντες δήθεν οικολογούντες ενοχλούν, οι οποίοι προβαίνουν               

σε καταγγελίες και στην πραγματικότητα διαστρέφουν και παραποιούν τις πραγματικές έννοιες 

της επιστήμης της οικολογίας. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση κάλυψης 

περιπτώσεων που το μπαστούρωμα εφαρμόζεται λανθασμένα και καταλήγει όντως σε 

κακομεταχείριση του ζώου. 

Η εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας θα οδηγήσει στη σταδιακή 

υποχώρηση και εν τέλει τον αφανισμό της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής (πρωτογενή 

τομέα) που αποτελεί τον ένα από τους δύο πυλώνες της ανάπτυξης (μαζί με τον τουριστικό 

κλάδο) των νησιών. Ουσιαστικά θα οδηγήσουμε τα νησιά μας στην οικονομική και ακόμα 

μεγαλύτερη δημογραφική κατάρρευση.                

Ζητούμε λοιπόν την ορθή ερμηνεία και προσαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, 

γεγονός που είναι γενική απαίτηση των κατοίκων και πρωτευόντως των γεωργοκτηνοτρόφων 

της Κιμώλου.   
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Σεβόμενοι πάντα τη νομοθεσία, ζητάμε τη νομοθετική αλλαγή - ρύθμιση η οποία θα εξαιρεί το 

νησί μας από τη γενίκευση της νομοθεσίας για τα μπαστουρωμένα ζώα, καθώς θα λάβει υπόψη 

της, τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού τοπίου αλλά και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.                         

Τέλος, υπενθυμίζουμε στο νομοθέτη ότι δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί η ηπειρωτική – πεδινή 

Ελλάδα μ’ ένα νησί με τη γεωμορφολογία και το μέγεθος της Κιμώλου». 

Το Ψήφισμα αυτό συνυπογράφεται και από τον Αγροτικό – Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό 

Κιμώλου. 

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 42/2018. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

(υπογραφή)                                (υπογραφή)                            (υπογραφή) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Κίμωλος, 05 / 06/ 2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 
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