
 

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Κυνοκομείο» στου Καραμπίνη, Άνω Νεάπολη Νίκαιας  

Στην Άνω Νεάπολη Νίκαιας, στου Καραμπίνη, υπάρχει μια πρόχειρα 

περιφραγμένη περιοχή όπου βρίσκονται εγκλωβισμένα 15-20 σκυλιά μεσαίου 

και μεγάλου μεγέθους, τα περισσότερα, μάλιστα, μεγάλης ηλικίας και εντός 

του χώρου κάποια κλουβιά. 

Από καταγγελίες ενημερωνόμαστε πως ο χώρος είναι εντελώς εκτεθειμένος 

στις καιρικές συνθήκες (χιόνι, ήλιο, βροχή), όπου υπάρχει κάποιο σκέπαστρο 

αυτό είναι από παλιές πλάκες ελενίτ που έχουν αυτοσχέδια τοποθετηθεί πάνω 

από κλουβιά, υπάρχουν παλιά στρώματα, κουβέρτες και χαλιά σε κάποια 

σημεία παραπεταμένα και τα μπολάκια τροφής και νερού τις περισσότερες 

φορές είναι αναποδογυρισμένα.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ζητούμενο είναι η ευζωία των 

ζώων, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για τη συγκεκριμένη κατασκευή στου Καραμπίνη που 

φαίνεται να είναι αυτοσχέδιο «κυνοκομείο» χωρίς τις στοιχειώδεις 

συνθήκες ευζωίας; 

2. Σε ποιον ανήκει η συγκεκριμένη έκταση; 

3. Είναι δασική ή αναδασωτέα η περιοχή εκείνη; 

4. Ποιος έχει κατασκευάσει αυτό το χώρο με τα σκυλιά; 

5. Υπάρχει άδεια για το χώρο αυτό; Αν ναι, ποιος την υπογράφει; 

6. Πρόκειται για νόμιμο κυνοκομείο; 

7. Αν δεν πρόκειται για νόμιμο κυνοκομείο, ποιος και για ποιο λόγο πήρε 

την πρωτοβουλία να εγκλωβίσει αυτά τα σκυλιά εκεί; 
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8. Ποιος φροντίζει τα σκυλιά στον περιφραγμένο χώρο στου Καραμπίνη 

και με τι συχνότητα; 

9. Υπάρχουν κάποιοι προφυλαγμένοι χώροι με τροφή και νερό για να 

έχουν πρόσβαση άμεση και συνεχή όλα τα σκυλιά; 

10. Ποιος μεριμνά για την υγιεινή του χώρου και με τι συχνότητα; 

11. Τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν κτηνιατρική επίβλεψη και αν ναι, ποιος 

είναι ο επιβλέπων κτηνίατρος; 

12. Είναι τσιπαρισμένα τα συγκεκριμένα σκυλιά και αν ναι, ποιος είναι 

υπεύθυνος για αυτά; 

13. Πληρούνται οι συνθήκες ευζωίας των συγκεκριμένων σκυλιών στην 

κατασκευή αυτή; 

14. Όσα σκυλιά βρίσκονται σε κλουβιά, βγαίνουν για άσκηση και εκτόνωση 

έξω και αν ναι, με τι συχνότητα και ποιος είναι υπεύθυνος; 

15. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν προκειμένου να διασφαλισθεί η 

ευζωία των συγκεκριμένων σκυλιών (εξέταση από κτηνίατρο, τυχόν 

θεραπεία, τσιπάρισμα, συνεχή πρόσβαση σε τροφή και φρέσκο νερό, 

υιοθεσία) είτε στο χώρο αυτό αν είναι νόμιμος είτε αλλού; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




