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Από το πρακτικό της με αριθ. 11/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής 
Μάνης

Αριθμός απόφασης: 103/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαγόρευση ζώων συντροφιάς στις παραλίες Στούπας, 

Καλόγριας και Σάντοβας του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Στην Καρδαμύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 

2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 21.00 ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

του  Δήμου Δυτικής  Μάνης  μετά  από την  υπ’ αριθ.  6926/30-06-2014  έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους και 

τούς εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού 

διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  [21]  μελών  δημοτικών 

συμβούλων ευρέθηκαν παρόντα τα [11], ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ορφανίδης Γρηγόριος Αντιπρόεδρος 1. Τσιμικλής Γεώργιος  Πρόεδρος
2. Κισκήρας Χρήστος Δημ. Σ/λος 2.Μπαρμπετσέα–Σπυρέα Καλλ. Δημ. Σ/λος
3. Λυμπερέας Χρήστος Δημ. Σ/λος 3. Περδικέας Φώτης Δημ. Σ/λος
4.Γιαννακέα-Τσίκνα Παναγιώτα Δημ. Σ/λος 4.Κυβέλος Διακουμής   Δημ. Σ/λος
5. Ρουτζούνης Αλέξανδρος Δημ. Σ/λος 5. Τζανετέας Γεώργιος Δημ. Σ/λος
6.Μητσέας Δημήτριος Δημ. Σ/λος 6. Μαραμπέας Ιωάννης Δημ. Σ/λος
7. Κυβέλος Βασίλειος Δημ. Σ/λος 7.Χρηστέας Γρηγόριος Δημ. Σ/λος
8. Ζαχαρέας Σωτήριος Δημ. Σ/λος 8.Κοζομπόλης Βασίλειος Δημ. Σ/λος
9. Γκούζος Γεώργιος Δημ. Σ/λος 9. Μπασάκος Παναγιώτη Δημ. Σ/λος
10. Βαβαρούτσος Στ.του Σωτ. Δημ. Σ/λος 10. Βαβαρούτσος Στ.του Γεωρ. Δημ. Σ/λος
11. Λαμπρινέας Κων/νος Δημ. Σ/λος Οι  οποίοι  αν  και  νόμιμα  κλήθηκαν  δεν 

προσήλθαν
Δημ. Σ/λος

  
ΠΡΟΕΔΡΟΙ   ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβράμης Ευάγγελος [Πρόεδρος Τ.Κ. Αβίας] 1. Μπόγρης Παναγ. [Πρόεδρος Τ.Κ.Μηλέας]
2. Μητσέας Ευάγγελος [Πρόεδρος Τ.Κ. Σωτηριανίκων] 2. Παυλέας Σπυρίδων [Πρόεδρος Τ.Κ.Πλάτσας]
3. Ρέββας Γαβριήλ [Πρόεδρος Τ.Κ.Κέντρου] 3.  Γρηγοριάδου-Μποτσέα  Σοφία  [Πρόεδρος  Τ.Κ. 

Προαστίου]
4  Γιαννακέας  Βασ.  του  Παν.  [Πρόεδρος  Τ.Κ. 

Εξωχωρίου
5. Καζολέας Παν. [Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου]

 6. Γεωργουλέας Θεόδ. [Πρόεδρος Τ.Κ.Κάμπου
7. Φάσσος Πέτρος [Πρόεδρος Τ.Κ. Δολών]
8.Μαρτσελέας  Νικόλαος  [Πρόεδρος  Τ.Κ. 

Καρδαμύλης]
9.Φαληδέας Κων/νος [ΠρόεδροςΤ.Κ.Σταυροπηγίου]
Οι οποίοι αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Δήμου Δυτικής Μάνης κ. Δημήτριος Γιαννημάρας.  
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Ο Πρόεδρος  του  δημοτικού  συμβουλίου  κ.  Τσιμικλής  Γεώργιος  απουσίαζε  και  ανέλαβε 

καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος.

 

Ο Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Κυβέλο Βασίλειο εισηγητή του 9ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος  αναφέρει  τα εξής: Κύριοι Σύμβουλοι, η οικονομική 

επιτροπή  με  την  υπ  αριθ.48/2014  απόφασή  της  εισηγείται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  την 

απαγόρευση των ζώων συντροφιάς στις παραλίες Στούπας Καλόγριας και Σάντοβας του Δήμου 

Δυτικής Μάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή στην υπ αριθ.48/2014 απόφασή της αναφέρει:

«Κύριοι,   οι  δύο  βασικές  νομοθετικές  διατάξεις  που  ρυθμίζουν  το  θέμα  αυτό  είναι  ο  νόμος 

4039/2012 για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα 

Λαυρίου  (άρθρο  230  παρ.  1  ζ  της  Υ.Α.  1046/1978,  η  οποία  εξεδόθη  κατ΄  εξουσιοδότηση  του 

άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ).

Α)  Κατ’  αρχήν  είναι  απόλυτα  ξεκάθαρο  ότι  οι  παραλίες  ανήκουν  στην  δικαιοδοσία  των 

αστυνομικών και όχι των λιμενικών αρχών (άρθρο 3 παρ. 1 περ. β του ν.δ. 444/1970).

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια προανακριτικών και 

αστυνομικών πράξεων (η επιβολή τυχόν προστίμου στον ιδιοκτήτη του σκύλου συνιστά αστυνομική 

πράξη)  υφίσταται  στους λιμένες και  στις  χερσαίες  ζώνες αυτών,  αυτή  δε,  επεκτείνεται  και  στις 

παραλίες, για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθ. 3 παρ. 1 περ. β’, στις οποίες δηλαδή διενεργούνται 

εργασίες  οι  οποίες  είναι  συναφείς  με  τη  λειτουργία  των λιμένων και  όχι  σε  οποιαδήποτε  άλλη 

παραλία.

Σε οποιαδήποτε άλλη παραλία, αρμόδια είναι η κατά τόπο αστυνομική αρχή, εξαιρουμένων 

βέβαια των περιπτώσεων που διενεργούνται οι εργασίες, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 4 του 

άρθρου 3, οπότε ο εν λόγω χώρος εξομοιώνεται με λιμένα και χερσαία ζώνη λιμένα, ιδρυόμενης σ’ 

αυτήν την περίπτωση σχετικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος.»

Επομένως, οι τόποι αρμοδιότητας του Λιμενικού, όπως αυτοί καθορίζονται από το νόμο, 

αφορούν την θαλάσσια περιοχή,  τους λιμένες και  τις  χερσαίες  ζώνες των λιμένων και  ΟΧΙ  τις 

παραλίες εν γένει και επομένως, το τυχόν πρόστιμο στις παραλίες πρέπει να το κόψει η αστυνομία, 

εκτός εάν σε κάποιο τόπο δεν υπάρχει αστυνομία, οπότε το κόβει η λιμενική αστυνομία.

Β) Στη συνέχεια πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην κυκλοφορία του σκύλου σε παραλία 

λουομένων και στο μπάνιο του σκύλου στη θάλασσα.

Σύμφωνα  με  τον  ν.  4039/2012  (καθώς  και  κατά  τον  προϊσχύοντα  3170/2003)  επιτρέπεται  ο 

περίπατος του σκύλου σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, αρκεί να μην κυκλοφορεί ελεύθερος 

και να γίνεται ο περίπατος πάντα με συνοδό (άρθρο 5 παρ. 3).

Τα ζώα συντροφιάς μπορούν να ακολουθούν το συνοδό τους σε κάθε υπαίθριο κοινόχρηστο 

χώρο, άρα και  στις παραλίες,  οργανωμένες και  μη,  αρκεί  να είναι  πάντα συνοδευόμενα και  οι 

συνοδοί να έχουν μαζί το βιβλιάριο υγείας τους για να αποδείξουν ότι είναι εμβολιασμένος όταν 
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τους ζητηθεί.

Όσον  αφορά  την  εγκύκλιο  Μ.Φ.  3111.10/1/93/20-05-93  της  Διεύθυνσης  Λιμενικής 

Αστυνομίας  του  ΥΠ.Ε.Ν.,  η  οποία  επαναλαμβάνεται  και  στη  νεότερη  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  Μ.Φ. 

2119.4/3/06/16-06-2006 και σύμφωνα με την οποία «…Στην περίπτωση κατά την οποία σε μία 

τοποθεσία ή παραλία (στην οποία δεν παρευρίσκονται την δεδομένη χρονική στιγμή λουόμενοι) 

κυκλοφορεί ιδιοκτήτης ζώου μαζί με αυτό ή ο εν λόγω προβαίνει στο λούσιμο του ζώου, τότε ο 

ιδιοκτήτης δεν διαπράττει παράβαση.

Εάν όμως στην ίδια τοποθεσία καταφθάσουν λουόμενοι, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει, είτε να το 

απομακρύνει από την τοποθεσία αυτή, είτε να το διατηρήσει ασφαλισμένο σε απόσταση από τους 

λουόμενους τέτοια που να μην παρενοχλούνται αυτοί προκειμένου να μην διαπράττει την ανωτέρω 

παράβαση», αυτή δεν ισχύει κατά το μέρος που μιλαει για άμεση απομάκρυνση των σκύλων από 

την παραλία άμα τη εμφανίσει λουομένων, καθόσον ο νόμος υπερισχύει της εγκυκλίου.

Εάν παρ’ όλα αυτά, κάποιο αρμόδιο αστυνομικό ή λιμενικό όργανο κόψει πρόστιμο για μη 

απομάκρυνση του σκύλου από την παραλία, τότε μπορεί να διωχθεί για παράβαση καθήκοντος, 

είναι δε πολύ πιθανό, εάν κάποιος προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά του προστίμου που 

θα  του  επιβληθεί,  να  δικαιωθεί  όταν  φτάσει  η  υπόθεση  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας, 

επικαλούμενος αντισυνταγματικότητα, παράβαση νόμου κλπ.

Γ)  Το  πρόβλημα  επομένως  δεν  είναι  η  κυκλοφορία  και  παρουσία  των  σκύλων  στις 

παραλίες, αλλά το επιτρεπτό ή μη να μπαίνουν τα σκυλιά στη θάλασσα.

Από εκεί και πέρα είναι θέμα ερμηνείας του τι θεωρείται χώρος λουομένων. Σύμφωνα με τις 

παραπάνω  εγκυκλίους,  η  ύπαρξη  λουομένων  σε  μία  θαλάσσια  περιοχή  αποτελεί  απαραίτητη 

προϋπόθεση  για  τον  χαρακτηρισμό  της  περιοχής  αυτής  ως  χώρου  λουομένων  και  την  ως  εκ 

τούτου, εφαρμογή της απαγόρευσης της ως άνω διάταξης για τον χώρο αυτό, με άλλα λόγια όλες οι 

ελληνικές παραλίες είναι εν δυνάμει χώροι λουομένων.

Περαιτέρω, από άποψη νομολογίας, έχουν εκδοθεί δύο εκ διαμέτρου αντίθετες δικαστικές 

αποφάσεις,  η εφετειακή 2130/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και  η 175/2005 του 

Αρείου Πάγου, η οποία αναίρεσε την πρώτη, με αφορμή την περίπτωση μιας γυναίκας, η οποία 

είχε  βάλει  τον  μικρόσωμο σκύλο  της  στη  θάλασσα  σε  μη  οργανωμένη  παραλία  της  περιοχής 

Σουνίου,  αρνούμενη  στη  συνέχεια  να  τον  απομακρύνει,  παρά  τις  διαμαρτυρίες  λουόμενου,  ο 

οποίος  φοβήθηκε  μετάδοση  ασθενειών  και  άσκησε  εναντίον  της  αγωγή  αποζημίωσης  για 

προσβολή της προσωπικότητάς του.

Παρά ταύτα, οι δικαστές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάζοντας την έφεση στην 

υπόθεση της ως άνω γυναίκας, έκριναν ότι στις μη οργανωμένες παραλίες μπορεί ο καθένας να 

απολαμβάνει  το  μπάνιο  του  με  τον  σκύλο  του  και  προχωρώντας  στη  συνέχεια  σε  συσταλτική 

ερμηνεία  της  παραπάνω διάταξης  του  Γενικού  Κανονισμού  Λιμένα  Λαυρίου,  έκριναν  ως χώρο 

λουομένων όχι όλες τις περιοχές των ακτών που είναι προσιτές για θαλάσσια μπάνια, αλλά μόνον 

εκείνες που έχουν λουτρικές εγκαταστάσεις. Αυτή η άποψη κατέπεσε στον Άρειο Πάγο. 

Συνοψίζοντας,  επιτρέπεται  η παρουσία και ο περίπατος σκύλων στις παραλίες αρκεί  να 
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συνοδεύεται,  επιτρέπεται  το  μπάνιο  του  σκύλου  σε  απομακρυσμένες  παραλίες,  εκτός  εάν 

παραπονεθεί κάποιος λουόμενος, οπότε πρέπει να βγει από την θάλασσα.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο όργανο για την βεβαίωση της παράβασης είναι, για μεν την 

παρουσία και τον περίπατο του σκύλου στην παραλία η αστυνομία, για δε το μπάνιο του σκύλου 

στη θάλασσα το λιμενικό.

Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψην, η Δημοτική Αρχή προτείνει την απαγόρευση των ζώων 

συντροφιάς από την 1η Μάη έως την 31η Οκτωβρίου στις παραλίες της Στούπας, Καλόγριας και 

Σάντοβας για τους εξής λόγους:

Ο μεγάλος αριθμός των λουομένων καθώς και η μεγάλη πυκνότητά τους λόγω της μικρής έκτασης 

των παραλιών αυτών, καθιστά πρακτικά αδύνατη την απομάκρυνση και ασφάλιση των ζώων σε 

σημείο που δεν θα παρενοχλούν τους λουομένους.  Επίσης, η πιθανότητα ατυχήματος (π.χ. να 

πατήσει  ένας  λουόμενος  ένα  μικρό  ζώο  επειδή  δεν  το  είδε  και/ή  ένα  ζώο  να  δαγκώσει  έναν 

λουόμενο επειδή πατήθηκε ή αισθάνθηκε απειλούμενο) είναι σημαντικά αυξημένες στις παραλίες 

αυτές. Να σημειωθεί πως και στις τρεις αυτές παραλίες είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ναυαγοσώστη 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες».

Η Φιλοζωική Ομάδα Μάνης με έγγραφό της στις  3-6-2014 αναφέρει τα κάτωθι:

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Μάνης

Κύριοι, με αφορμή την απόφαση που πήρατε σχετικά με την απαγόρευση των ζώων στις παραλίες 

Στούπας,  Καλόγριας  ,  Σάντοβας,  θα  θέλαμε  να  σας  υπενθυμίσουμε  ότι  απαγορεύεται  το 

«Απαγορεύεται τα ζώα». Ο νόμος είναι σαφής και πάνω από οποιαδήποτε δημοτική απόφαση. Θα 

θέλαμε επίσης να σας θυμίσουμε  ότι και ο κύριος Γιαννημάρας αλλά και ο κύριος Μαραμπέας 

δεσμεύτηκαν προεκλογικά ότι θα τηρήσουν το νόμο 4039/2012 που επιτρέπει την παρουσία των 

τετραπόδων φίλων μας στις παραλίες, αρκεί να συνοδεύονται, να είναι υπό έλεγχο, να μαζεύονται 

τυχόν  ακαθαρσίες  τους  και  να  συνοδεύονται  από  βιβλιάριο  υγείας  και  μικροτσίπ.  Όπως 

καταλαβαίνετε λοιπόν μια τέτοια απαγορευτική ταμπέλα μόνο σύγχυση και καυγάδες μπορεί να 

προκαλέσει  ειδικά από τουρίστες και δημότες που γνωρίζουν το νόμο.  Με όλο το σεβασμό θα 

θέλαμε  να σας επισημάνουμε μερικά από τα ουσιαστικότερα προβλήματα των παραλιών μας που 

είναι η καθαριότητα(παρόλο που υπάρχει σχετική ταμπέλα ελάχιστοι είναι εκείνοι που καθαρίζουν 

τον χώρο του), η έλλειψη ναυαγοσώστη από την αρχή της τουριστικής σεζόν όπως και η κακή 

εικόνα της παραλίας (ξαπλώστρες παντού και κατσαρίδες). Τέλος θα θέλαμε να  ευχαριστήσουμε 

τον κύριο Γιαννημάρα και το δημοτικό του συμβούλιο για όλα όσα έπραξαν για τον τόπο μας και να 

ευχηθούμε καλή διοίκηση στον κύριο Μαραμπέα και το νέο δημοτικό συμβούλιο. Προσδοκούμε σε 

μια καλή συνεργασία για ένα δήμο με πολιτισμό, παιδεία και πραγματική ανάπτυξη». 

Προτείνω την απαγόρευση των ζώων συντροφιάς στις παραλίες Στούπας, Καλόγριας και 

Σάντοβας του Δήμου Δυτικής  Μάνης  από την  1η Μάη έως την  31η Οκτωβρίου  για  τους  εξής 

λόγους:
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Ο μεγάλος αριθμός των λουομένων καθώς και η μεγάλη πυκνότητά τους λόγω της μικρής έκτασης 

των παραλιών αυτών, καθιστά πρακτικά αδύνατη την απομάκρυνση και ασφάλιση των ζώων σε 

σημείο που δεν θα παρενοχλούν τους λουομένους.  Επίσης, η πιθανότητα ατυχήματος (π.χ. να 

πατήσει  ένας  λουόμενος  ένα  μικρό  ζώο  επειδή  δεν  το  είδε  και/ή  ένα  ζώο  να  δαγκώσει  έναν 

λουόμενο επειδή πατήθηκε ή αισθάνθηκε απειλούμενο) είναι σημαντικά αυξημένες στις παραλίες 

αυτές. Να σημειωθεί πως και στις τρεις αυτές παραλίες είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ναυαγοσώστη 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε για τα ανωτέρω»

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει την πρόταση του εισηγητή στο Σώμα για έγκριση. Οι παρόντες κατά 

την διάρκεια της συνεδρίασης δημοτικοί σύμβουλοι  τάσσονται ομόφωνα  υπέρ  της πρότασης του 

εισηγητή.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την  εισήγηση  του  εισηγητή  και  το 

αποτέλεσμα της διενεργηθείσης ψηφοφορίας

    

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Συμφωνεί με την εισήγηση του εισηγητή  και εγκρίνει την απαγόρευση ζώων συντροφιάς από την 

1η Μάη έως την  31η Οκτωβρίου  στις  παραλίες  Στούπας,  Καλόγριας  και  Σάντοβας του Δήμου 

Δυτικής Μάνης.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  103/2014

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό κι υπογράφεται ως ακολούθως :
 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
  
  ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ –ΤΣΙΚΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΧΑΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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