
 

 

 

 

 

Παρασκευή 9/9/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: Ανάγκη καταγραφής, ελέγχου και αξιολόγησης των όλων των καταφυγίων 
αδέσποτων που υπάρχουν στη χώρα. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί αυστηροποίηση 
των προϋποθέσεων λειτουργίας καταφυγίων και έλεγχο του εμπορίου ζώων 
συντροφιάς. 

Σε συνέχεια της ερώτησης που καταθέσαμε στον Κοινοβουλευτικό Ελεγχο με 
ΑΠ4353/1-4-2022, και παραμένει αναπάντητη από το ΥΠΑΤΤ, επανερχόμαστε στο 
θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. 

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» όπως το διαβόητο της Σπάρτης, όπου τα 
ζώα  διαβιούν σε άθλιες συνθήκες ανεμβολίαστα και αστείρωτα , και τα οποία τελικά 
πολύ συχνά καταλήγουν να διακινούνται παράνομα (trafficking) εξασφαλίζοντας 
τεράστια κέρδη στους λαθρέμπορους. Αλλοτε, όταν δεν είναι εμπορεύσιμα, 
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. 

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 
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και/ή κακοποιούν ανυπεράσπιστα ζώα χρησιμοποιώντας ως προκάλυμμα τα δήθεν 
καταφύγια που στην πραγματικότητα  δεν είναι τίποτα  περισσότερο από κολαστήρια 
των αδέσποτων ζώων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει το υπουργείο σας για τον έλεγχο των 
ιδιωτικών -νομίμων και παράνομων-  και των δημοτικών καταφυγίων; 

 Πώς προτίθεστε να πατάξετε το παράνομο εμπόριο κουταβιών που 
προέρχονται από  ανεξέλεγκτες γέννες και πωλούνται χωρίς παραστατικά; 

 Εχει ξεκινήσει η λειτουργία του σώματος της Αστυνομίας για τα ζώα; Υπάρχει 
συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην 
αντιμετώπιση παράνομων πράξεων  που αφορούν ζώα; 

 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

                                                           Μαρία Απατζίδη 

 

 




