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Σε γειτονικό σπίτι επί της οδού Κασάνδρου 6 (τηλ, 210-2435239 ) στους 
Θρακομακεδόνες, η ιδιοκτήτρια κα Αλεξάντρα Τενέ έχει αποκτήσει, πριν ένα έτος, ένα 
σκύλο που γαυγίζει συνεχώς ολόκληρο το 24ωρο με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει τον 
ύπνο και την ηρεμία μας. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες δεν υπήρξε καμία 
φροντίδα και το ζώο έγκλειστο στη βεράντα του Α΄ ορόφου (παρ΄ ότι υπάρχει μεγάλη 
αυλή) και σε απόσταση 4 μέτρων από την κρεβατοκάμαρά μου γαυγίζει συνεχώς όταν 
μένει πεινασμένο, από τον εγκλωβισμό του σε περιορισμένο χώρο ή άλλη αιτία.                                                         
Πρόσφατα (πριν δύο εβδομάδες) στον Β΄ όροφο της ίδιας οικοδομής, στην βεράντα και 
στην αυλή, εμφανίστηκαν πέντε νέα σκυλιά (της νέας νοικάρισσας) που γαυγίζουν επίσης 
συνεχώς όλο το εικοσιτετράωρο, επειδή είναι άρρωστα και εκνευρισμένα όπως μου είπε η 
ιδιοκτήτριά τους, συστήνοντάς μου συγχρόνως να κάνω υπομονή μέχρι τα ζώα να 
προσαρμοστούν. Μετά από επανειλημμένες διαμαρτυρίες μου στην ιδιοκτήτρια της 
οικοδομής, για την πρόσθετη όχληση δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα και η προσβολή της 
κοινής ησυχίας παραμένει έντονη και διαρκής.             

       Επειδή η κατάσταση είναι αφόρητη και έχουμε χάσει την οικιακή γαλήνη παρακαλώ 
για την παρέμβασή σας ώστε η ιδιοκτήτρια του ενός ζώου και η μισθώτρια των άλλων 
πέντε σκυλιών να συμμορφωθούν στις κοινωνικές υποχρεώσεις, να σεβαστούν το 
δικαίωμά μας στην ηρεμία και να επανακτήσουμε τον ύπνο και την ησυχία μας που έχουν 
προσβληθεί βάναυσα. Κινδυνεύουμε να πάθουμε νευρικό κλονισμό.                     
Παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας και την άσκηση εκ μέρους σας κάθε νόμιμου 
μέτρου ώστε να τηρηθούν οι κανόνες καλής γειτονίας, ενημερώνοντας την εν λόγω κυρία 
ότι θα ασκήσω και κάθε είδους προσφυγή για κυρώσεις προστίμων από το Δήμο Αχαρνών 
και τις ζωοφιλικές οργανώσεις καθώς και αποζημιώσεις από τα δικαστήρια με βάση τον 
νόμο 924 του ΑΚ. Τα ζώα γαυγίζουν και θορυβούν συνεχώς, χωρίς εξωτερική αιτία, 
διαταράσσοντας την κοινή ησυχία επειδή προφανώς δεν τους παρέχεται η δέουσα 
φροντίδα, εγκαταλείπονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιορισμένο χώρο (βεράντα). 
Αφρόντιστα και κακομεταχειρισμένα σκυλιά ούτε συντροφιά παρέχουν, ούτε ασφάλεια, η 
δε εκτροφή και εμπορία τους απαγορεύονται σε αστικές περιοχές. Παράλληλα ζητώ να 
επέμβει η φιλοζωική υπηρεσία για να ελέγξει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ή άλλες 
ενδεχόμενες παραβατικές συνθήκες.                                                                                                   

Πρέπει οι γείτονές μας να σεβαστούν τα δικαιώματα των κατοίκων και των ζώων 
και να τηρούν τους κανόνες αστικής διαβίωσης.  

Αναμένοντας τις ενέργειές σας 
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