
 

 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: Επιχορήγηση του ΠΕΣΥΔΑΠ για τις δράσεις αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων του COVID-19 στα αδέσποτα 

ζώα 

Όπως ενημερωνόμαστε, ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-

Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) από τον Απρίλιο του 2020 αιτείται επιχορήγησης 

δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Ειδικότερα με την από 22.04.2020 επιστολή του προς το Υπουργείο ο 

Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ κ Γουρδομιχάλης, σε συνέχεια της έκτακτης 

επιχορήγησης 244 Δήμων της Επικράτειας για ανάπτυξη δράσεων 

περίθαλψης και σίτισης των αδέσποτων ζώων στην περίοδο της πανδημίας, 

ενημέρωσε το Υπουργείο για την επιτακτική ανάγκη επιχορήγησης και των 

Συνδέσμων Δήμων. 

Αφού περιγράφονται οι λόγοι αύξησης των δαπανών του ΠΕΣΥΔΑΠ για τη 

φροντίδα των αδέσποτων λόγω της πανδημίας (αύξηση πληθυσμού 

αδέσποτων, αύξηση δηλητηριάσεων ζώων, έξαρση ζωοανθρωπονόσων και 

την εξάντληση των αποθεμάτων ξηράς τροφής καθώς διατέθηκαν πάνω από 

2 τόνοι στους 19 Δήμους-μέλη με την έναρξη των μετρων περιορισμού της 

διασποράς) η επιστολή καταλήγει «Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1. Είναι 

σημαντικό να υπάρξει μέριμνα και για τα αδέσποτα ζώα που δεν διαβιούν στις 

πόλεις, αλλά κινούνται στις «γκρίζες ζώνες» των Δήμων (περιοχές 

δυσπρόσιτες, ακατοίκητες) στην προσπάθειά τους να βρουν τροφή και 

καθαρό νερό, 2.Τη μέριμνα αυτή δύνανται να αναλάβουν Σύνδεσμοι Δήμων, 

δεδομένου ότι αναπτύσσουν δράσεις διαδημοτικής κλίμακας και κατά 

συνέπεια μπορούν να παρακολουθήσουν την κινητικότητα των αδέσποτων 

ζώων και 3. Την εμπειρία του ΠΕΣΥΔΑΠ στη φροντίδα πάνω από 40.000 

αδέσποτων ζώων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα 
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επιχορήγησης και των Συνδέσμων Δήμων για την ανάπτυξη έκτακτων 

δράσεων περίθαλψης και σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.» 

Στο θέμα επανέρχεται, λίγους μήνες μετά, ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ κ 

Γουρδομιχάλης με την από 10.07.2020 επιστολή του προς το Υπουργείο 

(Α.Π.1472). Στην επιστολή, αφού παρυσιάζει τις δράσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ μέσω 

του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) με τις 

οποίες ανταποκρίθηκε στο από 22/3/2020 κάλεσμα του τότε Υφυπουργού 

Εσωτερικών για μέριμνα της Αυτοδιοίκησης για τα αδέσποτα Κατόπιν των 

παραπάνω, ζητά εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορήγηση 

200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

συνθηκών της πανδημίας ο ΠΕΣΥΔΑΠ, μέσω του ΔΙΚΕΠΑΖ προσέλαβε 10 

εποχικούς εργαζόμενους (4-μηνίτες) αποκλειστικά για τον covid-19 ώστε να 

αντεπεξέλθει στις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας και ασφάλειας του 

προσωπικού, των εθελοντών και των επισκεπτών, διάθεσε ποσότητα ξηράς 

τροφής μεγαλύτερης των 10 τόνων για τα αδέσποτα ζώα εντός και εκτός 

αστικών δυσπρόσιτων περιοχών, δηλ εκτός ΔΙΚΕΠΑΖ, διάθεσε ποσότητες 

φαρμάκων για τη συνέχιση της περίθαλψης αδέσποτων που φρόντιζαν 

εθελοντές, εκτός ΔΙΚΕΠΑΖ και πολλαπλασίασε τις κινήσεις των ασθενοφόρων 

οχημάτων μεταφοράς, τροφοδοσίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων, 

διαθέτοντας επιπλέον χρήματα για την υπερωριακή απασχόληση των 

πληρωμάτων και την τροφοδοσία των εθελοντών-συνοδών. 

Τέλος με την από 16-12-2020 επιστολή του (Α.Π.2731) ο Πρόεδρος του 

ΠΕΣΥΔΑΠ αιτείται εκ νέου την επιχορήγηση των 200.000 ευρώ καθώς όλες οι 

έκτακτες δράσεις λόγω covid-19 αντιμετωπίστηκαν από τον προϋπολογισμό 

του ΠΕΣΥΔΑΠ, γεγονός που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας 

του ΠΕΣΥΔΑΠ, αλλά και βιωσιμότητας του ΔΙΚΕΠΑΖ. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αφενός μια από τις 

προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ήταν η μέριμνα για τα αδέσποτα 

ζώα που σταδιακά υλοποιείται νομοθετικά και αφετέρου η χώρα δειλά κάνει 

βήματα επανέναρξης της οικονομίας της με αβέβαια ακόμα αποτελέσματα, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Έχετε λάβει γνώση των επιστολών που έχει στείλει ο ΠΕΣΥΔΑΠ στο 

Υπουργείο; 



2. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκε ο ΠΕΣΥΔΑΠ και οι Σύνδεσμοι Δήμων από τις 

έκτακτες επιχορηγήσεις; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη επιχορήγησης του ΠΕΣΥΔΑΠ και των Συνδέσμων 

Δήμων προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες δαπάνες της 

περιόδου της πανδημίας και αν ναι, εντός ποιο χρονικού ορίζοντα; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




