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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

Θέμα: Αποκρουστική η εικόνα πολλών δημοτικών και ιδιωτικών καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων. Απαραίτητος ο έλεγχος και η εφαρμογή της σχετικής 

νομοθεσίας 

Η Ελλάδα παραβιάζει παγίως και κατ`εξακολούθηση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (ν.2017/1992), ενώ  με την ψήφιση του αντι-

φιλοζωικού ν. 4830/2021 έχει θεσμοθετήσει και επισήμως την παραβίαση. Όπως 

ενημερωνόμαστε από άρθρο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών 

Σωματείων Ελλάδας, η χώρα μας υπολείπεται σκανδαλωδώς των πολιτισμένων 

χωρών στην προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Την  ώρα που η ΕΕ νομοθετεί  τον κανονισμό 2035/2019, βάσει του οποίου τα 
καταφύγια  οφείλουν να είναι εγκεκριμένα και  καταχωρημένα από την πολιτεία 
καθώς  και να διαθέτουν  σύγχρονες  ασφαλείς εγκαταστάσεις , η ελληνική 
κυβέρνηση ψηφίζει νόμο με τον οποίο επιχειρεί να νομιμοποιήσει τα κολαστήρια των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Μάλιστα, έξι μήνες μετά την ψήφιση του ν.4830/2021, δεν έχει ακόμα εκδοθεί η 
κοινή Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , η 
οποία θα ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα 
αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των 
καταφυγίων ζώων συντροφιάς ( άρθρο 45 παρ 13). 

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 
2018, από τους 58 δήμους που απάντησαν ότι διαθέτουν καταφύγιο, μόνον οι 40 
αναφέρουν ότι έχουν λάβει τη σχετική άδεια. 

Είναι κοινός τόπος βέβαια ότι στη χώρα μας λειτουργούν  αμέτρητα παράνομα 
δημοτικά και ιδιωτικά  καταφύγια-κολαστήρια όπως το διαβόητο της Σπάρτης, όπου 
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τα ζώα  διαβιούν σε άθλιες συνθήκες ανεμβολίαστα και αστείρωτα , και τα οποία 
τελικά πολύ συχνά καταλήγουν να διακινούνται παράνομα (trafficking) ή να 
εξαφανίζονται (θανατώνονται). 

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί από τους φιλόζωους πολίτες και τα θεσμικά τους 
όργανα, με τον ν.4830/21 («Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς..»), 
παραλείφθηκαν πλήρως οι προδιάγραφες που πρέπει να τηρούν τα  καταφύγια 
αδέσποτων ζώων, οι οποίες ίσχυαν από το 2003 και αποτελούν την ελάχιστη 
αναγκαία συνθήκη ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η προστασία τους 
από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, μολύνσεις, ασθένειες,  τραυματισμούς, 
υποσιτισμό  κλπ. 

Κρίνουμε ότι μια ευνομούμενη πολιτεία χαρακτηρίζεται και από τον τρόπο που 
διαχειρίζεται τα αδέσποτα ζώα της. Για αυτό θεωρούμε απαραίτητη την άμεση 
ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων στην κατεύθυνση του ελέγχου όλων των 
καταφυγίων, δημοτικών και μη. Να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο νόμος και να 
αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους εκμεταλλεύονται και/ή κακοποιούν 
ανυπεράσπιστα ζώα χρησιμοποιώντας ως προκάλυμμα τα καταφύγια-κολαστήρια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 

 Γιατί δεν θέτετε σε εφαρμογή τον νόμο που με περισσή περηφάνεια 
ψηφίσατε για την «ευζωία» των ζώων συντροφιάς; 

 Γιατί δεν μεριμνάτε ώστε να εκλείψουν οι παράνομες και κατάπτυστες δομές 
φύλαξης αδέσποτων; 

 Πώς προτίθεστε να ελέγξετε το παράνομο εμπόριο αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς; 

 Για ποιο λόγο δεν υιοθετείτε τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τα 
δημοτικά καταφύγια; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 




