
 

 

 

     

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα: «Σκυλιά σε κλουβιά και σε ακατάλληλες συνθήκες στην Εύβοια» 

 

Τις τελευταίες ημέρες, τοπικά μέσα της Εύβοιας και όχι μόνο αναφέρονται στις συνθήκες 

εξαθλίωσης και μόνιμης φυλάκισης αδέσποτων σκυλιών στην Ερέτρια. Πρόκειται για 

εικόνες που προκαλούν λύπη και οργή καθώς σε αυτές βλέπουμε αδέσποτα σκυλιά 

κλεισμένα μέσα σε κλουβιά και τα οποία, όπως αναφέρεται, έχουν να προαυλιστούν μήνες 

και μερικά απ’ αυτά κάποια χρόνια στον Δήμο Ερέτριας, καθώς δεν επιτρέπεται, όπως 

καταγγέλλεται, στους εθελοντές να αναλάβουν να τα βγάζουν από τα κλουβιά για 

κοινωνικοποίηση και άσκηση. 

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, τα σκυλιά είναι συγκεντρωμένα σε δύο διαφορετικά 

σημεία. Το πρώτο είναι επάνω στο δρόμο μπροστά από το γήπεδο ποδοσφαίρου και το 

δεύτερο πίσω από το νεκροταφείο. Εκεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν σκυλιά 

μέσα σε κλουβιά τα οποία από πάνω έχουν τσίγκο που αυξάνει την ήδη υψηλή 

θερμοκρασία. 

Αντίστοιχα, και για το κυνοκομείο Χαλκίδας έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορες 

καταγγελίες αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των σκυλιών, ενώ την ίδια στιγμή που 

άρθρα αναφέρονται σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για τις συγκεκριμένες καταγγελίες για τα αδέσποτα σε Χαλκίδα και 

Ερέτρια; 

2. Ποια είναι η κατάσταση με τα αδέσποτα σκυλιά σε Ερέτρια και Χαλκίδα; Πόσα 

αδέσποτα υπάρχουν; Έχει γίνει καταγραφή, στείρωση και τσιπάρισμά τους; 
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3. Πόσα σκυλιά φιλοξενούνται στο κυνοκομείο Χαλκίδας και πόσα στα κλουβιά της 

Ερέτριας; 

4. Τα κλουβιά στην Ερέτρια αποτελούν εγκαταστάσεις κυνοκομείου; Αν ναι, είναι 

αδειοδοτημένο; Τα σκυλιά είναι όλα εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα; 

5. Πόσα άτομα απασχολούνται στις εγκαταστάσεις με τα κλουβιά στην Ερέτρια; 

Υπάρχει μόνιμος κτηνίατρος; Ποιος είναι υπεύθυνος σίτισης, καθαριότητας και 

προαυλισμού των σκυλιών; 

6. Το κυνοκομείο Χαλκίδας είναι αδειοδοτημένο; Τι περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις 

του; Πόσα κλουβιά υπάρχουν και πόσα σκυλιά φιλοξενούνται σε κάθε κλουβί; Πόσα 

σκυλιά φιλοξενεί συνολικά; Είναι όλα εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα; 

7. Στο κυνοκομείο Χαλκίδας πόσα άτομα απασχολούνται; Υπάρχει κτηνίατρος στο 

χώρο; Ποιος είναι υπεύθυνος σίτισης, καθαριότητας και προαυλισμού των 

αδέσποτων; Είναι όλα εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα; 

8. Ποια διαδικασία ακολουθείται για τις υιοθεσίες των αδέσποτων σε Χαλκίδα και 

Ερέτρια και ποια για την επανένταξή τους; 

9. Πόσα χρήματα προβλέπεται ότι οφείλει να διαθέσει ο δήμος για τα αδέσποτα σε 

Χαλκίδα και Ερέτρια; Πόσα διατέθηκαν το 2019 και πόσα προβλέπεται να 

διατεθούν το 2020; 

10. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβουν ώστε να λυθεί άμεσα το ζήτημα και να βελτιωθούν 

οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων που δεν φταίνε σε τίποτα απλώς ορισμένοι 

συμπολίτες μας επέλεξαν να τα πετάξουν στο δρόμο; 

11. Ποια βήματα ουσιαστικής βελτίωσης της νομοθεσίας που διέπει το θέμα των ζώων 

συντροφιάς, αδέσποτων και δεσποζόμενων θα γίνουν κι εντός ποιου 

χρονοδιαγράμματος; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




