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ΠΡΟΣ :- Τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κ. Πελετίδη 

    Πάτρα  

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Αναφοράς - Καταγγελίας» 

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε 

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια, έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στο 

Δήμο, προκειμένου να γνωστοποιήσει τις συχνές επιθέσεις που δέχτηκαν μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας από αδέσποτα ζώα συντροφιάς, με πολύ μάλιστα δυσάρεστες συνέπειες για την  σωματική και 

ψυχική υγεία των θυμάτων των επιθέσεων αυτών. Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ότι ο Δήμος 

Πατρέων ως αρμόδια Υπηρεσία θα  καταβάλλει συντονισμένες δράσεις και προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, εν τούτοις ο Δήμος δεν έχει προβεί σε καμία αποτελεσματική ενέργεια 

για την  εξάλειψη ή την  περιστολή του φαινόμενου αυτού, ιδιαίτερα στον ευρύτερο  χώρο του 

Πανεπιστημίου, όπως τούτο προκύπτει από τα αποτελέσματα, ήτοι των συχνών επιθέσεων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς,  που βιώνουμε καθημερινά στο χώρο του Πανεπιστημίου.    

Κατόπιν αυτών σας αποστέλλουμε συνημμένα και την υπ΄ αριθμ. 20005/23.06.2021 Αναφορά – Καταγγελία 

μονίμων κατοίκων της περιοχής που κατετέθη στο Ίδρυμά μας, ως κατά νόμο και καθ΄ ύλη αρμόδιος, για τις 

ενέργειές σας. 

Επιπροσθέτως μετά το πέρας του παρόντος εγγράφου σας παραθέτουμε το ιστορικό των ενεργειών του 

Πανεπιστημίου Πατρών επί το συγκεκριμένου θέματος. 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

                                                                                              

                                     

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 

   

 

  Πάτρα 1η Ιουλίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1168/20949 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 

ΖΩΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 

1. Με το υπ’ αριθμ. 78/2882/28-1-2021 απευθύνεται πρόσκληση στον κ. Πελετίδη για συζήτηση επί σειρά 

θεμάτων, μεταξύ αυτών και το θέμα των αδέσποτων ζώων. 

 

2. Στις 22-12-2020 εστάλη από τον Πρύτανη εξώδικη διαμαρτυρία προς το Δήμο Πατρέων για το θέμα των 

αδέσποτων ζώων. 

 

3. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 1161/41786/8-12-2020 έγγραφο προς τον κ. Πελετίδη, Δήμαρχο Πατρέων, ως 

απάντηση στην υπ’ αριθμ. 58910/9-12-2020 επιστολή του. 

 

4. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 1137/40973/7-12-2020 έγγραφο προς τον κ. Πελετίδη, δήμαρχο Πατρέων, με το 

οποίο διαβιβάστηκε ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Στ. Ταραβήρα, καθηγητή Τμήματος Ιατρικής, σχετικά 

με επίθεση που δέχθηκε υποψήφια διδάκτορας από το εργαστήριό του. 

 

5. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 1132/40720/4-12-2020 έγγραφο προς τον κ. Πελετίδη, δήμαρχο Πατρέων, με το 

οποίο διαβιβάστηκε ηλεκτρονικό μήνυμα της κας Ζωής Λυγερού, Δ/ντριας Εργαστηρίου Γενικής 

Βιολογίας, σχετικά με επίθεση και τραυματισμό μελών του εργαστηρίου της (επισυνάπτεται 

παραπεμπτικό ορθοπαιδικής 30/11/2020). 

 

6. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 1098/40065/1-12-2020 έγγραφο προς τον κ. Πελετίδη, δήμαρχο Πατρέων, με το 

οποίο διαβιβάστηκε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Σ. Νικολαρόπουλου, Προέδρου του Τμήματος 

Φαρμακευτικής, σχετικά με επίθεση που δέχθηκε μεταπτυχιακή του φοιτήτρια. 

 

7. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 1052/39026/23-11-2020 έγγραφο προς τον κ. Πελετίδη, δήμαρχο Πατρέων, με το 

οποίο διαβιβάστηκε το ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Σ. Νικολαρόπουλου, Προέδρου του Τμήματος 

Φαρμακευτικής, σχετικά με επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος, αλλά και πολλοί συνάδελφοί του και φοιτητές 

του Τμήματος . 

 

8. Με το υπ’ αριθμ. 841/32077/30-9-2020 διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 4032/31916/30-9-2020 έγγραφο του 

προέδρου του Τμήματος Ιατρικής. 

 

9. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 807/23-9-2020 έγγραφο από την Πρυτανεία, σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 

216π/Δ’/16-9-2020 έγγραφο του Πταισματοδικείου Πατρών. 

 

10. Εστάλη από την Πρυτανεία έγγραφο προς τον κ. Πελετίδη, δήμαρχο Πατρέων, το υπ’ αριθμ. 

764/30349/21-9-2020. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 936/30387/17-9-20219 από τον κ. Αγγελόπουλο προς το δήμαρχο Πατρέων και 

τους Αντιδημάρχους με θέμα «Επιθέσεις αδέσποτων ζώων σε μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

 

12. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 707/23505/17-7-2019 έγγραφο από κ. Αγγελόπουλο προς Δήμαρχο, Αναπληρωτή 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Αναπληρωτή Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με θέμα «Αναφορά 

φοιτήτριας για επίθεση από αδέσποτο σκύλο». 

 

13. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 566/10223/9-4-2019 έγγραφο από το Τμήμα Χημείας προς τον κ. Παναγιώτη Μελά, 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών, με θέμα «Επί συμβάντος που προκλήθηκε σε χώρο του ΠΠ». 
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14. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 61/7239/5-11-2018 έγγραφο από Πρύτανι κα Κυριαζοπούλου προς Α΄ Αστυνομικό 

Τμήμα Πατρών, με θέμα «Παροχή στοιχείων». 

 

15. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 803/21713/3-7-2018 έγγραφο από Πρύτανι κα Κυριαζοπούλου προς Δήμαρχο 

Πατρέων με θέμα: «Παραχώρηση χώρου πρώην Μέριμνας». 

 

16. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 652/29-5-2018 έγγραφο από Πρύτανι κα Κυριαζοπούλου προς το Δήμαρχο, με 

θέμα «Για τους κινδύνους που προκύπτουν από τα αδέσποτα σκυλιά». 

 

17. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 844/19087/8-7-2016 έγγραφο από τον κ. Αγγελόπουλο προς Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Πελοποννήσου, με θέμα: «Κοινοβουλευτική Ερώτηση». 

 

18. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 843/19086/8-7-2016 έγγραφο από τον κ. Αγγελόπουλο προς το Υπουργείο 

Παιδείας, με θέμα «Ενημέρωση για το κλείσιμο της Μέριμνας και την επιβολή προστίμου από 

Περιφέρεια». 

 

19. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 591/11995/18-5-2016 έγγραφο από Αγγελόπουλο προς Δήμαρχο όπου εξηγεί ότι ο 

Σταθμός Μέριμνας Ζώων απαιτεί πολλές εργασίες για την επανεγκατάσταση του και εάν είναι 

διατεθειμένος πρέπει να καλύψει ο Δήμος τα έξοδα. 

 

20. Εστάλη το υπ’ αριθμ. 845/27067/29-2-2016 9-11-2015 έγγραφο από τον κ. Αγγελόπουλο προς το 

Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο εξηγεί τους λόγους που ο Σταθμός Μέριμνας Ζώων είναι χρήσιμος και 

δεν πρέπει να κλείσει. Και επίσης ο Δήμος Πατρέων, βάσει νόμου είναι πλέον υπεύθυνος για την 

περισυλλογή και περίθαλψη των αδέσποτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  
- Γραμματεία Πρυτανείας 
- Μονίμους κατοίκους που απέστειλαν την καταγγελία 
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