
 

     

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

             τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: «Μέριμνα αδέσποτων δήμου Σπάρτης» 

 

Η από 18-12-2020 απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. 89452) στην από 10-11-

2020 ερώτησή μου (Α.Π. 1621) με θέμα: Καταγγελίες για παθητική κακοποίηση των 

αδέσποτων ζώων στα καταφύγια του Δήμου Σπάρτης, ανέφερε πως με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

16481/17-11-2020 έγγραφο έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και από το Δήμο Σπάρτης, αναφορικά 

με τη διαχείριση των αδέσποτων. 

Στην ίδια απάντηση αναφέρεται: «με την υπ’ αριθμ. 63951/02-10- 2020 (Α.Δ.Α.: 

Ψ9ΡΟ46ΜΤΛ6-ΥΟΣ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο Δήμος Σπάρτης 

επιχορηγήθηκε με το ποσό των 250.000,00 € για το έργο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς». Περαιτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής, έχει εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης», τις παρακάτω προσκλήσεις:-την με αριθμ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκληση 

ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» (Α.Δ.Α.: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ)-την με αριθμ. πρωτ. 

14577/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση 

του Προγράμματος» (Α.Δ.Α.: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ). Ο Δήμος Σπάρτης, δύναται να 

υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο ανωτέρω Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των προαναφερόμενων Προσκλήσεων.» 

Εντούτοις, για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε θέμα με τα αδέσποτα της Σπάρτης μετά το 

θάνατο ενός κουταβιού. Το μικρό σκυλάκι, όπως αναφέρεται σε διάφορα άρθρα, φέρεται 

να ήταν αφημένο άρρωστο μέσα σε κλουβί μεταφοράς στο καταφύγιο μέσα στο κρύο, 

χωρίς κουβέρτα. 

Από τα ΜΜΕ ενημερωνόμαστε πως η απάντηση του Δήμου ήταν, «Υπάρχει ειδικός νόμος 

για τις απαιτούμενες σχετικές διαδικασίες, και ότι απαιτείται μια διαδικασία υπογραφής 
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σχετικού συμφωνητικού φιλοξενίας με το Δήμο. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, 

ο Δήμος Σπάρτης και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη σωστή 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων όπως 

αναφέρονται στον Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α-15/2-2-2012). 

Ο Δήμος μας, σχεδόν καθημερινά, γίνεται δέκτης αιτημάτων πολιτών για την περισυλλογή 

«αδέσποτων» ζώων συντροφιάς. Συχνά καλούμαστε να περισυλλέξουμε κουτάβια τα 

οποία έχουν αποχωριστεί από τη μητέρα τους και εγκαταλείπονται από ασυνείδητους 

συμπολίτες μας, οι οποίοι προφανώς ενώ δεν επιθυμούν να διαχειριστούν τα κουτάβια, 

δεν προβαίνουν στη στείρωση των ζώων τους. Να επισημάνουμε ενδεικτικά ότι το 

τελευταίο διάστημα, από 16 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020, έχει γίνει περισυλλογή 

68 κουταβιών, πολλά από αυτά ήδη άρρωστα και αποχωρισμένα σε μικρή ηλικία από τη 

μητέρα τους. Τα κουτάβια που περισυλλέγονται συνήθως αποχωρίζονται σε μικρή ηλικία 

από τη μητέρα τους και η υγεία τους είναι επισφαλής μέχρι την ολοκλήρωση του 

προγράμματος εμβολιασμού τους. 

Το συγκεκριμένο κουτάβι περισυλλέχθηκε στις 22/12/2020, έγινε κτηνιατρική εξέταση και ο 

απαιτούμενος εμβολιασμός. Στις 13/01/2021 εμφάνισε ανορεξία και οδηγήθηκε στον 

ιδιώτη κτηνίατρο όπου διαγνώστηκε λοιμώδης γαστρεντερίτιδα, έγινε η απαραίτητη 

νοσηλεία και όταν ανέκτησε την όρεξή του, οπότε βρισκόταν σε φάση αποδρομής της 

νόσου, επέστρεψε στο χώρο φιλοξενίας όπου και χορηγήθηκε ορός υποστηρικτικά. Το 

κουτάβι τοποθετήθηκε στο κλουβί  για τη χορήγηση του ορού! Το βράδυ του Σαββάτου 

16/01 επανήλθε στο κτηνιατρείο για περαιτέρω υποστηρικτική αγωγή. 

Είναι τα παραπάνω δείγμα αδιαφορίας για το κουταβάκι; Όσον αφορά τον τίτλο του 

δημοσιεύματος περί «δήθεν» άρνησης για τη φιλοξενία του, αναφέρθηκε στην 

ενδιαφερόμενη κυρία από τον υπεύθυνο του χώρου φιλοξενίας, ότι υπάρχει ειδικός νόμος 

για τις απαιτούμενες σχετικές διαδικασίες, και ότι απαιτείται μια διαδικασία υπογραφής 

σχετικού συμφωνητικού φιλοξενίας με το Δήμο. Υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 5 

του Ν.4039/12, όπου αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 

υποχρεούται να μεριμνά για τη στείρωσή του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των 

νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες και παρακαλούμε τους 

πολίτες για την ανάληψη των ευθυνών και υποχρεώσεών τους. 

Όσον αφορά τα κέντρα φιλοξενίας: Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Δήμος μας με τη 

βοήθεια και μελών του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Σπάρτης καταβάλλει μεγάλη 

προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή φιλοξενία των αδέσποτων, με όσα μέσα μπορεί να 



διαθέσει. Σύμφωνα με τις ελεγκτικές και κτηνιατρικές αρχές, η βελτίωση της όλης δομής 

είναι σαφής και συνεχής, έστω και αν δεν είναι αυτό που εμείς θα θέλαμε! Φυσικά όπως 

έχουμε αναφέρει, κανένα καταφύγιο δεν θα μπορούσε να είναι dog’s paradise! Κάθε σκυλί, 

περιορισμένο, φυσικά δεν μπορεί να νοιώθει ευχάριστα! Και εμάς μας αναστατώνει η 

εικόνα σκυλιών που δεν έχουν μια οικογένεια που να τα αγαπάει και να τα φροντίζει και να 

τα έχει ελεύθερα στο σπίτι! Αλλά τουλάχιστον ταΐζονται σωστά, δεν κινδυνεύουν από 

οχήματα, επιθεωρούνται από κτηνιάτρους κλπ. 

Μάλιστα συνεργαζόμαστε για την περιποίηση των αδέσποτων με το Φιλοζωικό Πολιτιστικό 

Σύλλογο Σπάρτης (που χρόνια τώρα -από το 2007- νοιάζεται ανιδιοτελώς για τα 

αδέσποτα). Επιπλέον οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Κτηνιατρικής της 

Π.Ε. Λακωνίας επιβεβαιώνουν ότι τα σκυλιά που φιλοξενούνται ταΐζονται σωστά, ότι 

γίνονται απεντομώσεις, απολυμάνσεις κλπ. 

Αυξήσαμε την κτηνιατρική δαπάνη από €30 χιλ. το 2018, σε €45 χιλ. το 2020 και €50 χιλ. 

στον προϋπολογισμό του 2021, τη δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων, μεταφορά σε 

κτηνιάτρους και μετά στο κέντρο φιλοξενίας, κλπ., από €45 χιλ. σε €60 χιλ. περίπου και 

για προμήθεια ζωοτροφών από €21 χιλ. σε €49,6 χιλ. Επίσης €16 χιλ. για φαρμακευτικό 

και κτηνιατρικό υλικό, €5χιλ. για απολυμάνσεις, €10 χιλ. για σπιτάκια, και €9,5 χιλ. για 

εργαλεία και υλικά! = σύνολο περίπου €200 χιλ. (€ 199.800 για την ακρίβεια, σε ένα Δήμο 

με ήδη εξαιρετικά περιορισμένες οικονομικές και ταμειακές δυνατότητες και με εξαιρετικά 

αυξημένες ανάγκες σε όλα τα μέτωπα, λόγω Covid)! Φυσικά κάθε ουσιαστική οικονομική 

βοήθεια από φιλόζωους ή φιλοζωικά σωματεία είναι ευπρόσδεκτη, με τη διαχείριση του 

ποσού που θα διατεθεί να γίνεται από τον προσφέροντα για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των φιλοξενούμενων σκυλιών!» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως η ασυνειδησία των ανθρώπων είναι αυτή που 

οδηγεί στον υπερπληθυσμό των αδέσποτων,  

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Η φωτογραφία του κουταβιού που δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ πού έχει τραβηχτεί 

και πότε; 

2. Πράγματι το κουτάβι έφερε ορό και αν ναι, για πόσο διάστημα; 

3. Το συγκεκριμένο κουτάβι παρέμεινε τελικά ή όχι σε κλουβί μεταφοράς σε 

εξωτερικό χώρο; Αν ναι, πόσο καιρό παρέμεινε εκεί και για ποιο λόγο; 

4. Πόσα νόμιμα καταφύγια υπάρχουν στο δήμο Σπάρτης; 



5. Ποιες οι προδιαγραφές των καταφυγίων του δήμου αναφορικά με τις κάτωθι 

απαραίτητες για κάθε ζώο ανάγκες: στέγαση, προστασία από καιρικές 

συνθήκες, σίτιση, εμβολιασμό, ιατρική περίθαλψη, ημερήσια βόλτα, 

κοινωνικοποίηση; 

6. Υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι στα καταφύγια και αν ναι, πόσοι και ποιες οι 

αρμοδιότητές τους; 

7. Πόσα ζώα υπάρχουν στα καταφύγια του δήμου Σπάρτης; 

8. Ο δήμος Σπάρτης συμμετέχει στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και αν ναι, τι 

χρηματικό ποσό έχει λάβει και πόσα χρήματα προβλέπονται για τις ανάγκες 

των αδέσποτων; 

9. Ποια η διαδικασία υιοθεσίας ενός ζώου από τα καταφύγια; 

10. Υπάρχει 5μελής επιτροπή στο δήμο και αν ναι, από ποιους αποτελείται και 

ποιες είναι οι αρμοδιότητές της; 

11. Υπάρχει ειδικό όχημα και εξειδικευμένο προσωπικό για την περισυλλογή των 

αδέσποτων; Αν όχι, πώς γίνεται η περισυλλογή; 

12. Σε περίπτωση που ένα ζώο είναι άρρωστο, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για την 

υιοθεσία του, ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία; 

13. Πόσες αδειοδοτημένες φιλοζωικές οργανώσεις υπάρχουν στη Σπάρτη και 

ποιο το έργο τους; 

14. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης 

των ζώων που δεν φταίνε σε τίποτα, απλώς ορισμένοι συμπολίτες μας 

επέλεξαν να τα πετάξουν στο δρόμο; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




