1.Λευκος μεγαλόσωμο σκύλος, θηλυκός, έγινε ευθανασία από το Φιλοζωικό
Σωματείο Αγγίζωο γιατί είχε φτάσει σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπαρκείας δεν του
έγινε καμία εξέταση από την ώρα που μπήκε στο Ρωμανελη μέχρι την ώρα που το
αναλάβαμε εμείς σε αθλία κατάσταση. Η μονή εξέταση που του έγινε ήταν για
λεϊσμανίαση η οποία ήταν αρνητική
1α.Σκυλος θηλυκός ράτσας Ντομπερμαν, δόθηκε αστειρωτο σε ιδιώτη ο οποίος το
επέστρεψε στο Δημοτικό Καταφύγιο. Το σκυλί ήταν άρρωστο λογω της εκτεταμένης
μόλυνσης που είχε στην ουρά του, δεν τους έγινε καμιά εξέταση παρά μονό για
λεισμανια η οποία ήταν αρνητική και δεν του δόθηκε καμιά θεραπευτική αγωγή για το
εξωτερικό τραύμα στην περιοχή της ουράς. Το σκυλί παραδόθηκε στο Αγγιζωο στις
24/12/2014 από τους υπαλλήλους του Δήμου σε άθλια κατασταση, υποσιτισμενο,
αφυδατωμενο, με υποθερμία και με εκτεταμένη μόλυνση στο πίσω μέρος του
σώματος του, συγκεκριμενα στην ουρά.
1γ.Σκυλος αρσενικός, ημιαιμο Ακίτα, δόθηκε αστειρωτο από το Καταφύγιο του Δήμου
σε ιδιώτη για υιοθεσία. Τον σκύλο είχε περιθάλψει πρώτα το Αγγιζωο γιατί είχε μια
πληγή στο μάγουλο του. Ο Δήμος δεν μπορούσε να αναλάβει πλέον την θεραπεία
του. Το σκυλί παραδόθηκε από τον ιδιώτη που το είχε υιοθετήσει σε κάποιον άλλο
στον Κρόκο χωρίς να γίνει καμιά αλλαγή στο μικροτσίπ όπως ορίζει ο Νόμος και
χωρίς συμβόλαιο υιοθεσίας με αποτέλεσμα το ζώο να περιφέρεται αδέσποτο στο
χωριό. Ενημερώθηκε το φιλοζωικό για αυτή την εξέλιξη και επικοινώνησε με τον
κύριο Νίτσα ο οποίος είχε υιοθετήσει αρχικά το ζώο από τον Δήμο καθώς και με τον
καινούργιο ιδιοκτήτη ο οποίος δήλωσε ότι δεν το θέλει πλέον. Το φιλοζωικό με την
σειρά του ενημέρωσε ως όφειλε τον Δήμο Κοζάνης για την περισυλλογή καθώς και
την κυρία Ζιωγου την τωρινή υπεύθυνη κτηνίατρο καθώς και τον προηγούμενο
υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου κύριο Μάρκου που ήταν υπεύθυνος για τον υιοθεσία
με σκοπό να ελέγχει και από τους δυο η υπόθεση. Εκτοτε δεν υπήρξε καμιά
ενημέρωση για την υπόθεση της υιοθεσίας και δεν έγινε και περισυλλογή του ζώου.
Λευκό θηλυκό σκυλάκι μικρόσωμο το οποίο γέννησε 2 κουτάβια μέσα στο Καταφύγιο
και δεν στειρώθηκε γιατί η κυρία που ήθελε να το υιοθετήσει το ήθελε αστειρωτο (δεν
υπαρχει φωτογραφια)
Σκύλος Αρσενικός ράτσας Ροτβαιλερ έγινε ευθανασία αφού παραδόθηκε στο
Αγγιζωο σε ημιθανή κατάσταση και δεν υπήρχε πιθανότητα επιβίωσης. Είχε λιώσει ο
μυϊκός ιστός του από άγνωστη αιτία αφού δεν του έγινε καμιά εξέταση και δεν του
δόθηκε καμιά αγωγή παρόλη την επιδείνωση της υγείας του.(δεν υπάρχει
φωτογραφία)
Σκύλος μεγαλόσωμος αρσενικός περισυλλέχθηκε από τα Κοίλα παρουσία του
φιλοζωικού και έγινε ευθανασία από τον κύριο Μάρκου παρουσία του φιλοζωικού
και του υπαλλήλου του Δήμου κ,Νικου Λαμπιρη.Το ζώο θανατώθηκε από τον
κύριο Μάρκου με σύριγγα και διοχετεύοντας αέρα στην καρδιά και όχι με μια από
τις επιτρεπόμενες μεθόδους ευθανασίας
.
3. Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας είναι:

ενδοφλέβια
χορήγηση
νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ή
νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες δόσεις υψηλών συγκεντρώσεων,
- ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μικρού μεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιημένα ή
βρίσκονται σε βαθιά ηρέμηση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο
μπορεί επιπρόσθετα να χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου καλίου.(δεν
υπάρχει φωτογραφία)

2.Σκυλος θηλυκός, μικρόσωμος ο οποίος εμφανίζει εμφανή σημάδια ψώρας και δεν
του έχει γίνει καμία εξέταση για να ταχτοποιηθεί το είδος της δερματοπάθειας που το
ταλαιπωρεί. Δεν έχει ειδοποιηθεί το Φιλοζωικό αλλά ούτε και η 5μελης επιτροπή και
σε αυτή την περίπτωση.
2α.Σκυλος μικρόσωμος αρσενικός, πέθανε στο Καταφύγιο του Δήμου χωρίς να έχει
διευκρινιστεί η αιτία θανάτου και αφού επέστρεψε μετά από την νοσηλεία του από το
κτηνιατρείο της υπεύθυνης κτηνιάτρου ημέρα Παρασκευή γιατί θα απουσίαζε το
Σαββατοκύριακο και δεν μπορούσε να μείνει άλλο εκεί και ειδοποιήθηκε το Φιλοζωικό
Παρασκευή μεσημέρι γι’ αυτή την εξέλιξη. Δυστυχώς το ζώο απεβίωσε μέσα σε μια
χάρτινη κούτα μέσα στο Καταφυγιο του Δημου Κοζανης πριν προλάβουμε να το
παραλάβουμε.(φωτογραφιες υπαρχουν και μπορουν να ζητηθουν από τον κυριο
Παπαθανασιου,διευθυντη του τμηματος Περιβαλλοντος και Πρασινου)
2γ.Σκυλος αρσενικός μεγαλόσωμος, πέθανε στο κτηνιατρείο της κύριας Ζιωγού από
οξεία ερλιχιωση και αφού το ζώο εμφάνισε έντονη ρινορραγία μέρες πριν. Δεν του
έγινε καμία κλινική εξέταση από την ώρα που μπήκε στο Καταφύγιο.
2δ. Σκύλος θηλυκός μεγαλόσωμος μαύρος πέθανε στο Καταφύγιο του Δήμου
αιφνιδίως και χωρίς να του γίνει καμία εξέταση και μαζί και τα 6 κουταβάκια του.
2ε.Σκυλος αρσενικός, πέθανε στο Καταφύγιο του Δήμου χωρίς να του γίνει καμία
εξέταση και από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
2ζ.Σκυλος θηλυκός χρώματος καφέ στειρώθηκε στις 31/8/2015 και επέστρεψε στο
Καταφύγιο οπού και διαπιστώθηκε τις επόμενες μέρες ότι δεν έτρωγε και δεν έπινε
νερό. Ζητήθηκε περίθαλψη από τον υπάλληλο του Δήμου κ.Πατιο. Η υπεύθυνη
κτηνίατρος κ,Ζιωγου εξέτασε το ζώο και του έδωσε 2 χάπια εσωτερικής
αποπαρασιτωσης και το έστειλε πίσω στο Καταφύγιο οπού και ακολούθησε μια
αγωγή με χάπια Stromogyl.Το ζώο συνέχισε να μην τρώει και να πίνει νερό και τελικά
πέθανε στις 7/9/2015 και παρά τις εκκλήσεις του υπαλλήλου κ.Πατιου δεν δέχτηκε
καμία περαιτέρω αγωγή η εξεταση από την κυρία Ζιωγου παρόλο που το σκυλί δεν
ανταποκρίθηκε στην θεραπεία που του έδωσε.
2η.Κουταβι λευκό ζητήθηκε περίθαλψη από την κτηνίατρο η οποία δεν έγινε
ποτέ..πέθανε στις 7/9/2015 χωρίς να του γίνει καμία εξέταση.

3.Υπαρχουν 3 σκύλοι με λεϊσμανίαση οι οποίοι δεν διαμένουν σε χώρο κατάλληλο
όπως ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία και με κίνδυνο να
μεταφερθεί η ασθένεια και σε άλλους σκυλούς στο καταφύγιο.
3α.Σκυλος μικρόσωμος ράτσας κανίς πέθανε από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο
Καταφύγιο του Δήμου Κοζάνης.
3β.Σκυλος μικρόσωμος πέθανε μετά την στείρωση μέσα στο Καταφύγιο του Δήμου
Κοζάνης
3γ.Σκυλος αρσενικός που είχε διαγνωστεί με λεϊσμανίαση πέθανε χωρίς να του δοθεί
καμία φαρμακευτική αγωγή μέσα στο Καταφύγιο και αφού είχε παραμείνει εκεί για
μήνες τουλάχιστον σε χώρο μη κατάλληλο και χωρίς να τηρεί τις προδιαγραφές που
ορίζει ο νόμος 4039/12
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