
 

 

 

     

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα: «Ανάγκη αδειοδότησης δημοτικού κυνοκομείου Γιαννιτσών» 

 

Το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων είναι σοβαρό και αφορά το σύνολο των δήμων της 

χώρας μας. Οι εγκαταστάσεις των περισσότερων, αν όχι όλων, δημοτικών καταφυγίων 

ζώων είναι προβληματικές, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό να φροντίζει τα ζώα ούτε 

εξειδικευμένο συνεργείο περισυλλογής και μεταφοράς των ζώων στα καταφύγια. Η 

πλειοψηφία τους επαφίεται στους εθελοντές, ενώ ακόμα και οι κτηνίατροι πολλές φορές 

εθελοντικά προχωρούν σε περίθαλψη και στείρωση των ζώων, καθώς η χρηματοδότηση 

δεν επαρκεί πάντα και για κτηνιατρικούς ελέγχους και για τρόφιμα. 

 

Ο δήμος Πέλλας είναι ένας από τους δήμους που αναμένει ακόμα αδειοδότηση και 

έγκριση της μελέτης που έχει υποβάλλει, όπως ενημερωθήκαμε, ώστε να χρηματοδοτηθεί 

από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, με αποτέλεσμα το δημοτικό κυνοκομείο Γιαννιτσών, που 

φιλοξενεί περίπου 100 σκυλιά, να αντιμετωπίζει τρομερό πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος 

που να εργάζεται αποκλειστικά για το κυνοκομείο και έτσι 2 άτομα έχουν αναλάβει να 

καθαρίζουν το χώρο. Ο χώρος περιγράφεται ως κτηνοτροφικό πάρκο παρά ως 

κυνοκομείο, δεδομένων των ελλείψεων σε υποδομή και προσωπικό, μεταξύ αυτών και 

μόνιμου κτηνιάτρου. Παράλληλα, φήμες που κυκλοφορούν έντονα στην περιοχή θέλουν 

κάποιες ΜΚΟ να έχουν δράση προβολής των ζώων στο εξωτερικό ώστε να λαμβάνουν 

επιχορήγηση ή να βρίσκουν ενδιαφερόμενους να υιοθετήσουν τα ζωάκια. 

 

Αναφορικά με το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ να σημειώσουμε πως το Υπουργείο 

Εσωτερικών περιέκοψε στα 15 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό της σχετικής 

πρόσκλησης, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 24/4/2020 να 

αναφέρει μέσω της Υφυπουργού Φ. Αραμπατζή: “Σε ό,τι αφορά στην παράταση 

προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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έχει ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών εξάμηνη παράταση του προγράμματος 

«Φιλόδημος ΙΙ» σχετικά με τη χρηματοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και αύξηση της χρηματοδότησής του ώστε να καλυφθούν όλα τα αιτήματα των 

Δήμων που έχουν αξιολογηθεί ως επιλέξιμα.”. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ αναφορικά με τη 

χρηματοδότηση δημοτικών καταφυγίων ζώων; 

2. Γιατί καθυστερεί η αδειοδότηση του δημοτικού καταφυγίου Γιαννιτσών; 

3. Σε ποιο στάδιο έγκρισης βρίσκεται η αίτηση χρηματοδότησης για δημοτικό 

καταφύγιο ζώων στο δήμο Πέλλας και ειδικότερα η αίτηση που αφορά στα 

Γιαννιτσά; 

4. Προβλέπεται η πρόσληψη μόνιμου κτηνιάτρου, εκπαιδευτή και υπαλλήλων για τα 

δημοτικά καταφύγια ζώων ώστε και να έχουν τη βέλτιστη φροντίδα τα ζώα, αλλά 

και να εκπαιδεύονται ώστε να κοινωνικοποιούνται και να μπορούν να υιοθετηθούν 

ευκολότερα; 

5. Θα ενισχύσει η Κυβέρνηση την αγορά αυτοκινήτων περισυλλογής αδέσποτων 

επανδρωμένα με κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα, για τη μεταφορά των ζώων σε 

καταφύγια;  

6. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίζεται η σήμανση των 

δεσποζόμενων ζώων και να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




