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Εικόνες φρίκης στα δημοτικά «κυνοκομεία» του δήμου Σπάρτης – Ερώτηση της 

Κατερίνας Μάρκου στη Βουλή 

Ερώτηση για τα δημοτικά «κυνοκομεία» της Σπάρτης, όπου εκατοντάδες ζώα 

διαβιούν σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες κατέθεσε η βουλευτής Β’ 

Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μάρκου, προς τους Υπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών. 

Όπως φαίνεται από βίντεο και από εικόνες που τράβηξαν φιλόζωοι της περιοχής και 

δημοσιεύθηκαν στην ενημερωτική ιστοσελίδα zoosos.gr, αντί να γίνεται περίθαλψη, 

καταγραφή, στείρωση και υιοθεσία ή επαναφορά των ζώων, όπως ορίζει ο νόμος, τα 

ζώα, εμφανώς άρρωστα και σκελετωμένα, κρατούνται σε χώρους απολύτως 

ακατάλληλους, δίπλα σε διάσπαρτα νεκρά ζώα σε προχωρημένη κατάσταση σήψης, 

με εντόσθια και τροφές πεταμένα χύμα, παραμένουν δεμένα πάνω σε κάδους 

απορριμμάτων και παλιά ψυγεία παγωτών, προφανώς σε μόνιμη βάση όπως φαίνεται 

από την ύπαρξη περιττωμάτων γύρω τους. 

Παρόλο που σχετικές καταγγελίες είχαν γίνει και την προηγούμενη χρονιά για τους 

συγκεκριμένους χώρους, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια για 

να δοθεί τέλος στην πρωτοφανή αυτή κακομεταχείριση ζώων. Η Πανελλαδική 

Φιλοζωική & Περιβαλλοντική Ομοσπονδία έχει αποστείλει επανειλημμένα επιστολές 

για την απαράδεκτη κατάσταση στη Σπάρτη ήδη από το 2015, αλλά και για τις 

συνθήκες σε άλλα δημοτικά, δήθεν καταφύγια αλλά, στην πραγματικότητα, 

κολαστήρια ζώων, χωρίς ανταπόκριση.  

«Η απάνθρωπη αυτή μεταχείριση των ζώων όχι μόνο δεν έχει θέσει σε μία κοινωνία 

που θέλει να λέγεται πολιτισμένη αλλά παραβιάζει κατάφωρα το ισχύον νομικό πλαίσιο 

για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας» τονίζει 

η βουλευτής. «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αντί να καταδιώκει και να 

φοβερίζει τους φιλόζωους πολίτες με εγκυκλίους, ας ελέγξει επιτέλους αυτούς που είναι 

επιφορτισμένοι εκ του νόμου με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και ας φροντίσει 

για την τήρηση της νομοθεσίας και την άμεση και παραδειγματική τιμωρία των 

υπευθύνων».  

Ρωτά, λοιπόν, τους αρμόδιους υπουργούς: 

- Είστε σε γνώση της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στα δημοτικά 

«κυνοκομεία» του δήμου Σπάρτης; Οι εικόνες αυτές συνάδουν με την τήρηση της 

νομοθεσίας για την προστασία των ζώων; 

- Γιατί δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων αυτών, τη 

διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου και την επιβολή ποινών στους υπεύθυνους από 

τις αρμόδιες αρχές; Τι σκοπεύετε να κάνετε για να δοθεί άμεσα τέλος στην 

απάνθρωπη κακομεταχείριση των ζώων που διαβιούν εκεί; 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 



Προς: α) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και β) τον Υπουργό 

Εσωτερικών 

ΘΕΜΑ: Εικόνες φρίκης στα δημοτικά «κυνοκομεία» του δήμου Σπάρτης 

Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες από τα δημοτικά «κυνοκομεία» στην περιοχή 

της Σπάρτης, όπου εκατοντάδες σκυλιά διαβιούν σε άθλιες και απάνθρωπες 

συνθήκες.  

Όπως φαίνεται από βίντεο και από εικόνες που τράβηξαν φιλόζωοι της περιοχής και 

δημοσιεύθηκαν στην ενημερωτική ιστοσελίδα zoosos.gr, αντί να γίνεται περίθαλψη, 

καταγραφή, στείρωση και υιοθεσία ή επαναφορά των ζώων, όπως ορίζει ο νόμος, τα 

ζώα, εμφανώς άρρωστα και σκελετωμένα, κρατούνται σε χώρους απολύτως 

ακατάλληλους, δίπλα σε διάσπαρτα νεκρά ζώα σε προχωρημένη κατάσταση σήψης, 

με εντόσθια και τροφές πεταμένα χύμα, παραμένουν δεμένα πάνω σε κάδους 

απορριμμάτων και παλιά ψυγεία παγωτών, προφανώς σε μόνιμη βάση όπως φαίνεται 

από την ύπαρξη περιττωμάτων γύρω τους. 

Η απάνθρωπη αυτή μεταχείριση των ζώων όχι μόνο δεν έχει θέσει σε μία κοινωνία 

που θέλει να λέγεται πολιτισμένη αλλά παραβιάζει κατάφωρα το ισχύον νομικό 

πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την τήρηση των κανόνων 

ευζωίας. 

Παρόλο που σχετικές καταγγελίες είχαν γίνει και την προηγούμενη χρονιά για τους 

συγκεκριμένους χώρους, δεν έχετε προβεί σε καμία ενέργεια για να δοθεί τέλος στην 

πρωτοφανή αυτή κακομεταχείριση ζώων. Η Πανελλαδική Φιλοζωική & 

Περιβαλλοντική Ομοσπονδία έχει αποστείλει επανειλημμένα επιστολές για την 

απαράδεκτη κατάσταση στη Σπάρτη ήδη από το 2015, αλλά και για τις συνθήκες σε 

άλλα δημοτικά, δήθεν καταφύγια αλλά, στην πραγματικότητα, κολαστήρια ζώων, 

χωρίς ανταπόκριση.  

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αντί να καταδιώκει και να φοβερίζει τους 

φιλόζωους πολίτες με εγκυκλίους, ας ελέγξει επιτέλους αυτούς που είναι 

επιφορτισμένοι εκ του νόμου με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και ας φροντίσει 

για την τήρηση της νομοθεσίας και την άμεση και παραδειγματική τιμωρία των 

υπευθύνων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε: 

1) Είστε σε γνώση της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στα δημοτικά 

«κυνοκομεία» του δήμου Σπάρτης; Οι εικόνες αυτές συνάδουν με την τήρηση της 

νομοθεσίας για την προστασία των ζώων; 

2) Γιατί δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων αυτών, τη 

διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου και την επιβολή ποινών στους υπεύθυνους από 

τις αρμόδιες αρχές; Τι σκοπεύετε να κάνετε για να δοθεί άμεσα τέλος στην 

απάνθρωπη κακομεταχείριση των ζώων που διαβιούν εκεί; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης 

 


