
 

     

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

  τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

  τον Υπουργό Εσωτερικών   

 

Θέμα: «Αδέσποτα Σαλαμίνας» 

 

Είναι γνωστό πως η Σαλαμίνα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τα χιλιάδες αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς που κατακλύζουν το νησί, πρόβλημα που γιγαντώνεται κατά τους 

θερινούς μήνες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αγέλες ζώων που δεν μπορούν να 

ελεγχθούν. 

 

Ειδικότερα, κάθε καλοκαίρι το νησί γεμίζει πρώην οικόσιτα ζώα τα οποία μετατρέπονται σε 

αδέσποτα από τουρίστες του Σαββατοκύριακου, κι όχι μόνο, οι οποίοι επισκέπτονται το 

νησί με τα ζώα τους και στη συνέχεια τα εγκαταλείπουν και επιστρέφουν στον Πειραιά 

χωρίς αυτά. 

 

Έτσι, έχουμε φτάσει σήμερα να υπάρχουν στον δήμο Σαλαμίνας περίπου 4.000 χιλιάδες 

τα ζώα συντροφιάς που έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους μετά τις διακοπές 

τους ή την μονοήμερη εκδρομή τους. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη την πρόθεση αυστηριοποίησης του νομοθετικού 

πλαισίου και των ποινών αναφορικά με την κακοποίηση των ζώων, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα στο νησί; 

2. Ποιες οι δυνατότητες του δήμου Σαλαμίνας για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων; 

3. Από τα 4000 αδέσποτα, τα 2000 περίπου είναι καταγεγραμμένα στο δήμο 

Σαλαμίνας. Τα υπόλοιπα 2000 αδέσποτα γιατί δεν έχουν καταγραφεί στο δήμο; 
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4. Υπάρχει κατάλληλος χώρος φιλοξενίας για τα αδέσποτα; 

5. Αν ναι, για τι έκταση πρόκειται, πόσα ζώα φιλοξενεί και σε τι εγκαταστάσεις και 

πόσα άτομα απασχολεί; 

6. Υπάρχει κτηνίατρος του Δήμου για τα αδέσποτα; 

7. Αν ναι, ποια η σύμβασή του και τι υπηρεσίες συνεπάγεται; 

8. Η Σαλαμίνα θα λάβει οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και αν 

ναι, τι ποσό αντιστοιχεί για τα αδέσποτα και πώς θα αξιοποιηθεί; 

9. Υπάρχει πρόβλεψη για αυστηριοποίηση των προστίμων σε ιδιοκτήτες που έχουν τα 

ζώα συντροφιάς τους χωρίς σήμανση; 

10. Υπάρχει πρόβλεψη ασυτηριοποίησης των ποινών για εγκατάλειψη ζώου; 

11. Υπάρχει πρόβλεψη για έλεγχο των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς 

κατά την επιβίβασή τους σε πλοία και καταγραφή των στοιχείων των ιδιοκτητών 

τους, ώστε σε περίπτωση διαπίστωσης πως ένα ζώο δεν φέρει σήμανση να 

απαγορεύεται η επιβίβασή του σε πλοίο; 

12. Υπάρχει πρόβλεψη δημιουργίας ενός συστήματος καταγραφής του κάθε 

δεσποζόμενου ζώου στα στοιχεία εισιτηρίου του ιδιοκτήτη του, για τους μη 

μόνιμους κατοίκους των νησιών;  

13. Υπάρχει πρόβλεψη ενίσχυσης του προσωπικού σε λιμάνι και πορθμείο ώστε να 

ελέγχονται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποβιβάζονται στο νησί; 

14. Πόση είναι η ετήσια συνδρομή του δήμου Σαλαμίνας στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. και σε τι 

υπηρεσίες αυτή αντιστοιχεί; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




