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Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών
Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων
Θέμα: «Έξωση του φιλοζωικού συλλόγου Ν. Φιλαδέλφειας από το άλσος».
Κύριοι Υπουργοί,
Έπειτα από 17 χρόνια υποδειγματικής λειτουργίας, το καταφύγιο του Φιλοζωϊκού
Συλλόγου Ν. Φιλαδέλφειας, καλείται εκβιαστικά να αλλάξει χώρο από το Άλσος
όπου βρίσκεται ως τώρα σε έναν ακατάλληλο και ανέτοιμο χώρο.
Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας, λόγω δικαστικών αποφάσεων,
οδηγεί σε έξωση το καταφύγιο του συλλόγου, έναν χώρο όπου επί δεκαετίες
διαχειρίζεται περίπου

600 ζώα- σκύλους και γάτες, στειρώνει κατά μέσο όρο

περίπου 300 ζώα και μέσα στην τελευταία δεκαετία έδωσε για υιοθεσία 2100 ζώα.
Ο χώρος, παράλληλα λειτουργεί και σαν τόπος φιλοζωικής εκπαίδευσης, καθώς,
μέσα στον φιλόξενο χώρο του Άλσους, δέχεται συχνά επισκέψεις σχολείων και
προσκόπων, κ.α. επιτελώντας με αυτόν τον τρόπο και κοινωνικό έργο. Παρά τη
δέσμευση του Δήμου για εύρεση νέου κατάλληλου χώρου για τη στέγαση του
καταφυγίου, ο μόνος χώρος που βρέθηκε ως τώρα είναι ένας χώρος ακατάλληλος,
σε βιομηχανική περιοχή, όπου δεν είναι δυνατόν να λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας,
γιατί εμπίπτει στη ζώνη προστασίας του Κηφισού, χώρος που θα δυσκολέψει τη
λειτουργία του καταφυγίου, την προσέλευση των εθελοντών και των επισκεπτών
και τη συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου. Ο χώρος επιπλέον είναι χωρίς δένδραέχει μόνο σε μια άκρη 3 κυπαρίσσια- με αποτέλεσμα να χρειάζεται προστασία από

τους καλοκαιρινούς καύσωνες. Αυτή τη στιγμή, ο χώρος είναι υπό διαμόρφωση,
ωστόσο δεν είναι ακόμη έτοιμος να

υποδεχθεί το καταφύγιο καθώς υπάρχουν

σημαντικές ελλείψεις στη διαμόρφωσή του. Παράλληλα όμως οι διαδικασίες έξωσης
από το Δήμο κινούνται εκβιαστικά χωρίς να έχει βρεθεί ουσιαστική και βιώσιμη λύση
στην εύρεση κατάλληλου χώρου.
Δεδομένων τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Γνωρίζετε το ζήτημα και αν ναι τι προτίθεστε να πράξετε για να λυθεί;
2. Σκοπεύετε να πράξετε τα δέοντα ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε
να βρεθεί χώρος κατάλληλος τόσο για τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων
όσο και για τον κοινωνικό ρόλο που επιτελεί το καταφύγιο;
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