
 

     

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

  

Θέμα: «Τα αδέσποτα στο δήμο Αλεξάνδρειας» 

 

Ο Φιλοζωϊκός Σύλλογος Αλεξάνδρειας "ΦΙΛΑΔΕΣΠΟΤΟΙ" επανέρχεται στις καταγγελίες 

του για το Δήμο Αλεξάνδρειας σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα των 

αδέσποτων ζωών, με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Ευθύμιο Σιδηρόπουλο, να κατηγορεί 

το Δήμο για τις άσχημες συνθήκες που επικρατούν στο χώρο προσωρινής φύλαξης ζώων, 

ενώ αφήνει αιχμές για τον τρόπο... που "χάθηκαν κάποια σκυλιά από το χώρο αυτό. 

Μάλιστα στην καταγγελία αναφέρεται χαρακτηριστικά «Είμαστε βεβαίως εξοργισμένοι. 

Πιστεύαμε ότι, μετά την προηγούμενη μήνυση, και αφού από τον κ. Εισαγγελέα 

στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον Δήμαρχο, και κάθε 

άλλον υπεύθυνο, ίσως κάτι θα άλλαζε. Δυστυχώς συνεχίζουν χωρίς κανένα ενδοιασμό, 

χωρίς φόβο Θεού και χωρίς να σέβονται τους Δημότες. 

Τον προηγούμενο μήνα, στην προσπάθεια επανένταξης ενός ακόμη ζώου από το 

κυνοκομείο στο φυσικό του περιβάλλον, διαπιστώσαμε ότι αυτό θα έβγαινε έξω στην 

πόλη, με πλήθος από αρρώστιες, τσιμπούρια εκατοντάδες κλπ. Όλα αυτά βέβαια 

αποκτήθηκαν μέσα στο χώρο του κυνοκομείου, χώρος τοξικός και απολύτως μολυσμένος, 

αφού δεν έχει γίνει ποτέ καμία απολύμανση. Το να μην σέβεσαι τα ζώα, έχει σχέση με την 

διάθεση της ψυχής σου και την ηθική σου ποιότητα. Όμως το να εκθέτεις σε κίνδυνο τους 

συμπολίτες σου και ενώ είσαι θεσμικός ταγός διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, τότε είσαι 

δημόσιος κίνδυνος. 

Εμείς φίλες και φίλοι απευθυνθήκαμε στον κ. Εισαγγελέα, για άλλη μια φορά και θα 

επανερχόμαστε όταν υπάρχει λοξοδρόμηση. Ανέχεια στην αδικία δεν θα υπάρξει από την 

πλευρά μας.» 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9113

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

430

Ημερομ. Κατάθεσης:

31/8/2020



Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένης της σοβαρότητας της καταγγελίας,  

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Έχουν ενημερωθεί για την καταγγελία; 

2. Ποια η κατάσταση στο κυνοκομείο του δήμου Αλεξάνδρειας; 

3. Έχει γίνει έλεγχος του χώρου αναφορικά με την καθαριότητα και την υγεία των 

φιλοξενούμενων αδέσποτων σκύλων; 

4. Ποια η διαμόρφωση του χώρου του κυνοκομείου; Πόσα αδέσποτα φιλοξενούνται 

στο χώρο, πού φιλοξενούνται και πόσα σκυλιά συγκατοικούν ανά χώρο; 

5. Υπάρχει μόνιμο προσωπικό που φροντίζει για τη σίτιση, την καθαριότητα, τα 

φάρμακα και τη βόλτα των σκύλων; 

6. Υπάρχει συνεργαζόμενος κτηνίατρος; Πόσο συχνά ελέγχει τα φιλοξενούμενα σκυλιά; 

7. Πόσο καιρό παραμένουν τα αδέσποτα σκυλιά στο κυνοκομείο και με ποια κριτήρια 

θεωρούνται ικανά για επανένταξη ή υιοθεσία; 

8. Ποιος κρίνει την κατάσταση των ζώων που φιλοξενούνται στο κυνοκομείο; 

9. Ακολουθείται διαδικασία υιοθεσίας των αδέσποτων σκύλων που φιλοξενούνται στο 

κυνοκομείο και αν ναι, ποια ακριβώς είναι αυτή; Πόσα σκυλιά έχουν υιοθετηθεί; 

10. Πότε και πώς γίνεται η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον; Επανεντάσσονται 

ακόμα και αν είναι άρρωστα; 

11. Πόσα χρήματα λαμβάνει ο δήμος ετησίως για τα αδέσποτα και πώς επιμερίζονται 

αυτά (τροφή, φάρμακα…); Υπάρχουν αναλυτικά παραστατικά εξόδων; 

12. Γίνεται κεντρικός έλεγχος για την ορθή χρήση των χρημάτων που δίνουν οι δήμοι για 

τη φροντίδα των αδέσποτων; 

13. Έχει υποβληθεί φάκελος για το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» από το Δήμο 

Αλεξάνδρειας ώστε να χρηματοδοτηθεί το κυνοκομείο; 



14. Τι συνέβη με τα σκυλιά που αναφέρονται στην καταγγελία; Πώς χάθηκαν; Δόθηκαν 

κάπου ή προέβη ο δήμος σε ευθανασία; Και στις δύο περιπτώσεις αν υπάρχουν 

σχετικά έγγραφα, παρακαλώ να μας προσκομισθούν. 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




