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Θέμα: Κίνδυνος για τους πολίτες τα αδέσποτα ζώα στο Ηράκλειο
Επικίνδυνη έχει γίνει πλέον η κατάσταση με την εγκατάλειψη των σκύλων στους
δρόμους του Ηρακλείου, με τον αριθμό των αδέσποτων να εκτιμάται στα περίπου 2.500.
Στην περιοχή του Καρτερού συγκεκριμένα, το φαινόμενο είναι πολύ εντονότερο καθώς
λίγα μέτρα από την παραλία, σύμφωνα με καταγγελίες, εγκαταλείπονται 3-4 σκυλιά την
εβδομάδα. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού,
όπου και εκεί εγκαταλείπονται πολλά ζώα τα οποία περιφέρονται, ενοχλώντας τους
διερχόμενους ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστούν κίνδυνο για την σωματική
ακεραιότητα, καθώς και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
Από την αριθ. πρωτ. 6941/4-7-17 στην οποία δεν λάβαμε απάντηση, έχουμε αναδείξει το
θέμα καθώς τα αδέσποτα ζώα πολλές φορές σχηματίζουν αγέλες μέσα στους προαύλιους
χώρους του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου αλλά
και του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο», προκαλώντας την παρέμβαση του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ο οποίος ζήτησε την άμεση περισυλλογή των
αδέσποτων σκυλιών.
Είναι άξιο αναφοράς, ότι ο κ. Ινιωτάκης, ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος, με παλιότερες
δηλώσεις του (Ράδιο Κρήτη, 22-02-16), μετά από καταγγελίες για ανεξέλεγκτες
καταστάσεις με αγέλες σκυλιών, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, πως «…κανένα
κυνοκομείο και κανένας Δήμος δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση» και ζήτησε
«…αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα αδέσποτα». Ειδικότερα, είχε προτείνει «…να
ισχύσει το νομικό πλαίσιο της Γερμανίας, της Αγγλίας αλλά και Σκανδιναβικών χωρών, …
όπου δεν υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο. …Στις χώρες αυτές από τη στιγμή που εντοπίζεται
ένα αδέσποτο ζώο, η δημοτική υπηρεσία το παίρνει και το πηγαίνει στους ειδικούς χώρους
που διαθέτει. Εκεί, και μετά από ένα χρονικό διάστημα 20-30 ημερών, αφού γίνουν
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφού ψάξουν τον ιδιοκτήτη του που
ενδεχομένως να έχει, το ζώο οδηγείται στην ευθανασία, αν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν
βρεθεί εκείνος που το εγκατέλειψε».
Οι δηλώσεις αυτές είχαν λάβει την έντονη αποδοκιμασία και σφοδρές αντιδράσεις από
φιλοζωικούς συλλόγους και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών όχι μόνο στο Ηράκλειο,
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αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο. Βεβαίως, μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο κ. Ινιωτάκης
δήλωσε ότι «…εξέφρασε απλά και μόνο τον προβληματισμό του και παράλληλα την
αγωνία του για την κατάσταση που επικρατεί στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια με τα
αδέσποτα».
Εν συνεχεία, από το Φεβρουάριο του 2017 ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ.
Πέτρος Ινιωτάκης είχε δεσμευτεί ότι «… άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει η περισυλλογή των
αδέσποτων … της πόλης. Μάλιστα την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου ξεκινά η επιχείρηση
σταδιακής απομάκρυνσης μιας και τα δύο νοσοκομεία είναι πάντα μέσα στις
προτεραιότητες της Υπηρεσίας». Όμως, το σοβαρό πρόβλημα παραμένει και γίνεται πιο
έντονο σε πολλές συνοικίες του Ηρακλείου.
Ο κ. Ινιωτάκης έχει, επίσης, παραδεχτεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου, αν και είναι υποχρέωσή
του, «… αδυνατεί να διαχειριστεί το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στην πόλη, εξαιτίας
και της περιορισμένης δυναμικότητας του Δημοτικού Κυνοκομείου, του οποίου οι 80
διαθέσιμες θέσεις είναι καλυμμένες σε μόνιμη βάση…», ενώ λέει ότι η εγκατάλειψη ζώων
είναι μία μεγάλη πληγή για την πόλη του Ηρακλείου.
Ωστόσο, πέραν της αναγνώρισης του προβλήματος, δεν έχει ληφθεί κάποιο ουσιαστικό
μέτρο για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά σοβαρής ανεξέλεγκτης πλέον κατάστασης με
τα αδέσποτα σκυλιά στο Ηράκλειο. Είναι φανερό ότι δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την
αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς οι αρμόδιες αρχές, αντί να παρέμβουν, ως
οφείλουν, ελπίζουν απλώς να μη συμβεί κάτι κακό και επαφίενται στα φιλοζωικά
αισθήματα των υπαλλήλων και των εθελοντικών οργανώσεων που φροντίζουν και
μεριμνούν για τα αδέσποτα.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Θα δοθεί άμεσα λύση στο επικίνδυνο φαινόμενο της ύπαρξης αδέσποτων σκύλων
του Ηρακλείου;
2. Ποιος ο προγραμματισμός για την πρόληψη και τη διαχείριση του προβλήματος
των αδέσποτων ζώων;
3. Πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε τον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος τονίζει ότι αδυνατεί
να διαχειριστεί το ζήτημα των αδέσποτων ζώων στην πόλη;
Ο ερωτών Βουλευτής
Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Γραμματέας ΠΕ ΝΔ
Βουλευτής Ηρακλείου
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