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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

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

Υγείας  

ΘΕΜΑ:  Κίνδυνος στοχοποίησης των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των κρουσμάτων λύσσας στη Βόρεια Ελλάδα 

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους φιλόζωους και τις φιλοζωικές 

οργανώσεις της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο η έντονη φημολογία που υπάρχει τον 

τελευταίο καιρό σχετικά με πρόταση υπηρεσιακών παραγόντων για τη μαζική 

εξόντωση αδέσποτων ζώων με πρόσχημα την αντιμετώπιση των κρουσμάτων λύσσας 

που έχουν επανεμφανιστεί στη χώρα μας από τον Οκτώβριο του 2012. Συγκεκριμένα, 

από τότε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί συνολικά 29 

κρούσματα λύσσας, με πιο πρόσφατο στο Δήμο Ωραιοκάστρου, εκ των οποίων τα 25 

αφορούν κόκκινες αλεπούδες, τα 3 δεσποζόμενους ποιμενικούς σκύλους και το 1  

αδέσποτη γάτα.  

Παρόλα αυτά, η εγκύκλιος 2515/75560 του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας σε όλα 

τα σχολεία με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για τη λύσσα είναι διατυπωμένη 

με τρόπο που στοχοποιεί τα αδέσποτα ζώα και ενδέχεται να προκαλέσει πανικό και 

φοβία απέναντι στα ζώα αυτά σε γονείς και μαθητές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, εύλογα 

έχει γιγαντωθεί η φημολογία για επεξεργασία σχεδίου μαζικής θανάτωσης αδέσποτων 

ζώων, κατά το πρόσφατο θλιβερό πρότυπο της Ρουμανίας, φήμες που, αν αληθεύουν, 

σε καμία περίπτωση δεν αρμόζουν σε ένα κράτος που θέλει να θεωρείται πολιτισμένο 

και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των 

ζώων (ν. 4039/2012). 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε: 

1) Αληθεύει πως υπάρχουν προτάσεις μαζικής εξόντωσης των αδέσποτων ζώων 

από υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων σας; Προτίθεστε να 

διαψεύσετε κατηγορηματικά την ύπαρξη τέτοιου ενδεχομένου; 

2) Από την επανεμφάνιση της λύσσας μέχρι και σήμερα, πόσους εμβολιασμούς 

αδέσποτων ζώων έχουν πραγματοποιήσει ως οφείλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

των Υπουργείων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα 

έχουν τηρηθεί όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία για τη διαχείριση των 

αδέσποτων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

Κατερίνα Μάρκου 


