
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ  
 

 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
από το πρακτικό της 20 /29-11-2016   

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου 
 

Αριθ. απόφασης : 233/2016  ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Έκδοση ψηφί-
σματος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4235/2014 
περί απαγόρευσης εκτροφής των ζώων με δεμένα 
πόδια (πεδικλωμένα ή μπαστουρωμένα). 

 
Σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, ύστερα από την από 25 
Νοεμβρίου 2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τή-
νου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου και επιδόθηκε με α-
ποδεικτικό αυτού, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τή-
νου, στους Προέδρους και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον κ. Δήμαρχο 
(άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα 18.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Ιωάννης Σιώτος Πρόεδρος  10. Ειρήνη Βιδάλη Μέλος 

2. Αναστασία Δεληγιάννη Αντιδήμαρχος 11. Παντελεήμων Αρμάος Μέλος 

3. Φίλιππος Οριάνος Αντιδήμαρχος  12. Παναγιώτης Κροντηράς Μέλος 

4. Ιάκωβος Απέργης Αντιδήμαρχος 13. Νικόλαος Γκίζης Μέλος 

5. Κωνσταντίνος Βιδάλης  Αντιδήμαρχος 14. Αντώνιος Ξενόπουλος Μέλος 

6. Ευγενία Αλοιμόνου (απε-
χώρησε κατά την συζήτη-
ση του 24ου θέματος) 

Μέλος  15. Εμμανουήλ Λούβαρης Μέλος 

7. Κωνσταντίνος Ψάρρος  Μέλος  16. Ιωάννης Ζαλώνης Μέλος  

8. Λουκρητία Άνδροβικ  Μέλος 17. Γεώργιος Σανταμούρης  Μέλος 

9. Γεώργιος Τζές Μέλος  18. Πέτρος Κουσουνάδης   Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Εμμανουήλ Σώχος Μέλος  

2. Ευάγγελος Κορνάρος Μέλος  

3. Φραγκίσκος Αμοιραλής Μέλος 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Στέφανος Ζαλώνης Τοπικής Κοινότητας Στενής 

2. Σωτήριος Πρίντεζης Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου 

3. Μαρία Δενεκαρία  Τοπικής Κοινότητας Κώμης  

4. Δημήτριος Λούβαρης  Τοπικής Κοινότητας Τριαντάρου 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Μαρία Δελατόλα  Τοπικής Κοινότητας Αγάπης 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Νικόλαος Δελλατόλας  Τοπικής Κοινότητας Κάμπου 

2. Ιάκωβος Μαλακατές  Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων 

3. Πέτρος Ρήγος  Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωρίων 

4. Πανώριος Νικόλαος Τοπικής Κοινότητας Καρδιανής  

 
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτης Σανταμούρης για 

την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος κηρύττοντας την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τή-

νου, πρότεινε-εισηγήθηκε, δυνάμει του αρ. 67 του Ν. 3852/2010, στο σώμα πριν από την συζή-
τηση του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, ότι κρίνεται κατεπείγουσα η έκδοση ψηφί-
σματος εκφράζοντας την αντίθεσή του σχετικά με τον Ν. 4235/2014 που αφορά την απαγόρευ-
ση εκτροφής των ζώων με δεμένα πόδια (πεδικλωμένα ή μπαστουρωμένα). 

Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει εάν κρίνει το θέμα αυτό ως 
κατεπείγον.  

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση,  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
 

Εγκρίνει να συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης, η έκδοση ψηφίσματος για την έκφραση α-
ντίθεσης στην εφαρμογή του Ν. 4235/2014 σχετικά με την απαγόρευση εκτροφής των ζώων με 
δεμένα πόδια (πεδικλωμένα ή μπαστουρωμένα).   

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αναφε-

ρόμενος στο παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο 
κ. Παντελεήμονα Αρμάο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το κατωτέρω ψήφισμα όσον 
αφορά την εφαρμογή του Ν. 4235/2014 σχετικά με την απαγόρευση εκτροφής των ζώων με δε-
μένα πόδια (πεδικλωμένα ή μπαστουρωμένα).  
«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 Λισσαβώνας (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 αναγλύφου σε αναβαθμίδες, που δίνουν και τη δυνατότητα καλλιέργειας του 
εδάφους, καθώς και ο μικρός αριθμός των εκτρεφόμενων παραγωγικών ζώων, καθιστά ανεφάρ-
μοστες τις ισχύουσες διατάξεις.  

1. Ιωάννης Μαρκουΐζος  Δημοτικής  Κοινότητας Τήνου 

2. Ιωάννης Κουμαριανός  Τοπικής Κοινότητας Φαλατάδου 

3. Λαυρέντιος Φώσκολος Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου 

4. Πέτρος Κουκουλάς  Τοπικής Κοινότητας Καλλονής  
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 Η μακραίωνη προσπάθεια διαμόρφωσης του αναγλύφου της Τήνου καθώς και τα ιδιαίτε-
ρης προσαρμογής κτίσματα για την εκτροφή και διατήρηση των παραγωγικών ζώων, καταγρά-
φηκε εύγλωττα από τον Κορνήλιο Καστοριάδη, που είχε χαρακτηρίσει το νησί μας ως «χειροποί-
ητο» και είχε ως τόπο διαμονής κατά τον ελεύθερο χρόνο του. 
 Τα παραγωγικά ζώα στην Τήνο, μικρού αριθμού ανά παραγωγό, παραμένουν εντός των 
μικρών κτημάτων που οριοθετούνται με ξηρολιθιές και εμποδίζονται να μετακινούνται σε άλλα 
γειτονικά κτήματα με πέδικλα δηλαδή με το δέσιμο των ποδιών τους της ίδιας πλευράς (1 η 2 
πέδικλα κατά περίπτωση) με σχοινί. Μια συνήθεια προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες δοκι-
μασμένη εκατοντάδες χρόνια. Σε καμιά περίπτωση το πεδίκλωμα 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 πραγμα-
τικές έννοιες της επιστήμης της οικολογίας.  
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση κάλυψης περιπτώσεων που το πέδικλο εφαρμόζεται 
λανθασμένα και καταλήγει όντως σε κακομεταχείριση του ζώου. 
 Η εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας θα οδηγήσει στην σταδια-
κή υποχώρηση και εν τέλει τον αφανισμό της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής (πρωτογενή το-
μέα) που αποτελεί τον ένα από τους δύο πυλώνες ανάπτυξης (μαζί με τον τουριστικό κλάδο) των 
νησιών. Ουσιαστικά θα οδηγήσουμε τα νησιά μας στην οικονομική  και ακόμα μεγαλύτερη δημο-
γραφική κατάρρευση.  
 Ζητούμε λοιπόν την ορθή ερμηνεία και προσαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμί-
σεων, γεγονός που  είναι γενική απαίτηση των κατοίκων και πρωτευόντως   των γεωργοκτηνο-
τρόφων της Τήνου, όπως εκφράζεται με το υπ’ αριθ. 79/10.11.2016 έγγραφο του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Τήνου και το υπ’ αριθ. έγγραφο 211/3.10.2016 του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλ-
λοντος και Αναδασώσεων Τήνου «Οι Φίλοι του Πράσινου».      

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, 

τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών  Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομα-
γνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και τις σχετικές διατάξεις, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α    

 
Την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος:   

«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 (άρ-
θρο 101) και αντίστοιχη Ευρωπαϊκή με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας (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 αναγλύφου σε αναβαθμίδες, που δίνουν και τη δυνατότητα καλλιέργειας του 
εδάφους, καθώς και ο μικρός αριθμός των εκτρεφόμενων παραγωγικών ζώων, καθιστά ανεφάρ-
μοστες τις ισχύουσες διατάξεις.  
 Η μακραίωνη προσπάθεια διαμόρφωσης του αναγλύφου της Τήνου καθώς και τα ιδιαίτερης 
προσαρμογής κτίσματα για την εκτροφή και διατήρηση των παραγωγικών ζώων, καταγράφηκε 
εύγλωττα από τον Κορνήλιο Καστοριάδη, που είχε χαρακτηρίσει το νησί μας ως «χειροποίητο» 
και είχε ως τόπο διαμονής κατά τον ελεύθερο χρόνο του. 
 Τα παραγωγικά ζώα στην Τήνο, μικρού αριθμού ανά παραγωγό, παραμένουν εντός των 
μικρών κτημάτων που οριοθετούνται με ξηρολιθιές και εμποδίζονται να μετακινούνται σε άλλα 
γειτονικά κτήματα με πέδικλα δηλαδή με το δέσιμο των ποδιών τους της ίδιας πλευράς (1 η 2 
πέδικλα κατά περίπτωση) με σχοινί. Μια συνήθεια προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες δοκι-
μασμένη εκατοντάδες χρόνια. Σε καμιά περίπτωση το πεδίκλωμα 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 πραγμα-
τικές έννοιες της επιστήμης της οικολογίας.  
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Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση κάλυψης περιπτώσεων που το πέδικλο εφαρμόζεται 
λανθασμένα και καταλήγει όντως σε κακομεταχείριση του ζώου. 
 Η εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας θα οδηγήσει στην σταδια-
κή υποχώρηση και εν τέλει τον αφανισμό της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής (πρωτογενή το-
μέα) που αποτελεί τον ένα από τους δύο πυλώνες ανάπτυξης (μαζί με τον τουριστικό κλάδο) των 
νησιών. Ουσιαστικά θα οδηγήσουμε τα νησιά μας στην οικονομική  και ακόμα μεγαλύτερη δημο-
γραφική κατάρρευση.  
 Ζητούμε λοιπόν την ορθή ερμηνεία και προσαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμί-
σεων, γεγονός που  είναι γενική απαίτηση των κατοίκων και πρωτευόντως των γεωργοκτηνο-
τρόφων της Τήνου, όπως εκφράζεται με το υπ’ αριθ. 79/10.11.2016 έγγραφο του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Τήνου και το υπ’ αριθ. έγγραφο 211/3.10.2016 του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλ-
λοντος και Αναδασώσεων Τήνου «Οι Φίλοι του Πράσινου».      

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό:  233/2016. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
Σε πίστωση των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  και υπογράφεται: 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Σίμος Ορφανός            Πέτρος  Κουσουνάδης                Ιωάννης Σιώτος   
   

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναστασία Δεληγιάννη  
Κωνσταντίνος Ψάρρος 
Φίλιππος Οριάνος 
Ιάκωβος Απέργης 
Ευγενία Αλοιμόνου  
Κωνσταντίνος Ψάρρος     
Λουκρητία Άνδροβικ 
Γεώργιος Τζές  
Παντελεήμων Αρμάος 
Ειρήνη Βιδάλη  
Παναγιώτης Κροντηράς  
Αντώνιος Ξενόπουλος  
Εμμανουήλ Λούβαρης 
Ιωάννης Ζαλώνης 
Νικόλαος Γκίζης 
Γεώργιος Σανταμούρης  
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 

Ιωάννης Σιώτος  
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