
 

 

 

     

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

  

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα: «Εκατοντάδες αδέσποτα σε Σέιχ-Σου» 

 

Το πρόβλημα με τα εκατοντάδες αδέσποτα ζώα που βρίσκονται στο Σέιχ Σου διαβάζουμε 

πως έχει γιγαντωθεί τελευταία, αφού κάποια από αυτά αναπτύσσουν επιθετικές 

συμπεριφορές με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρός κίνδυνος ασφάλειας. 

Με δεδομένο πως είναι τέτοιος ο αριθμός των αδέσποτων που αναγκαστικά η πλειοψηφία 

επιστρέφουν στο περιβάλλον τους, στην περίπτωση αυτή στην περιοχή του Σέιχ-Σου, 

οπότε, όπως αναφέρεται στον Τύπο, είναι πολύ πιθανές επιθέσεις από αγέλες σκύλων σε 

περιπατητές, ποδηλάτες, αθλητές και με την άμεση έκθεσή τους σε κίνδυνο κάθε φορά 

που επισκέπτονται την περιοχή. 

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημητριάδης, ο 

οποίος, όπως εξηγεί, έχει ενημερώσει πλήρως το Υπουργείο Εσωτερικών και τον αρμόδιο 

υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο για τη σύνταξη του νέου νόμου, δηλώνει πως «Πρέπει 

πρώτα από όλα να δημιουργηθεί σωστή νομοθεσία για να παταχτεί το πρόβλημα στη 

«ρίζα» του, δηλαδή στο δεσποζόμενο το οποίο καταλήγει αδέσποτο. Να μπορέσουν να 

υπάρξουν οι αντίστοιχες στειρώσεις και κυρώσεις στους ιδιοκτήτες», επισημαίνει. 

Για το συγκεκριμένο κομμάτι του δήμου Θεσσαλονίκης υπολογίζεται πως υπάρχουν 150-

200 αδέσποτα, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται, καθώς δεν σταματούν να αφήνουν τα 

ζώα συντροφιάς οι ιδιοκτήτες τους.  

 Να σημειώσουμε πως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ζώων με επιθετική συμπεριφορά, ο 

νόμος και οι διευκρινιστικές οδηγίες που έχουν δοθεί προβλέπουν συγκεκριμένες 

διαδικασίες που γίνονται μετά από καταγγελία για επιθετικότητα ή εντολή δεκαπενθήμερης 

κτηνιατρικής παρακολούθησης ζώου από Μονάδα Υγείας στην περίπτωση δήγματος 

(δαγκώματος), με την πενταμελή επιτροπή του Δήμου να αποφασίζει για την 

επικινδυνότητα ενός ζώου και την επανατοποθέτηση ή όχι στο φυσικό του περιβάλλον.  
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο αφενός πως η συλλογή και μόνιμη διαμονή 

ζώων σε καταφύγιο δεν επιτρέπεται (άρθρο 9, παρ. 9 του Ν. 4032/2012) και 

αφετέρου πως η αρμοδιότητα του Σέιχ Σου δεν ανήκει σε κανέναν από τους όμορους 

δήμους, αλλά μόνο στο δασαρχείο.  

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση με τα αδέσποτα στην περιοχή του Σέιχ Σου; 

2. Ποια μέτρα προβλέπεται να ληφθούν άμεσα ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να μην 

κινδυνεύουν οι πολίτες; 

3. Ειδικότερα για το Σέιχ Σου που ανήκει στην αρμοδιότητα του δασαρχείου, ποια 

μέτρα θα ληφθούν ώστε να μπορεί να επιληφθούν του θέματος των αδέσποτων είτε 

ένας εκ των όμορων δήμων η περισσότεροι δήμοι σε συνεργασία; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία διαδημοτικών καταφυγίων και μίσθωση ειδικού 

περισυλλογέα αδέσποτων με εξειδικευμένο προσωπικό στους δήμους ώστε τα 

αδέσποτα να περισυλλέγονται με ασφάλεια, να εμβολιάζονται, να στειρώνονται και 

να ακολουθεί διαδικασία υιοθεσίας τους ή επιστροφή στη φύση; 

5. Υπάρχουν αδειοδοτημένα καταφύγια για αδέσποτα ζώα στους όμορους δήμους 

που να μπορούν να αναλάβουν τα αδέσποτα του Σέιχ Σου; Αν υπάρχουν, ποια η 

δυναμική τους σε ανθρώπινο προσωπικό και πόσα σκυλιά μπορούν να 

φιλοξενήσουν ώστε κάθε ζώο να έχει το χώρο και τη φροντίδα που χρειάζεται; 

6. 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; 

7. 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 




