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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  1) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων  

2) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

3) Τον Υπουργό Υγείας 

4) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 

 Θέµα:  «Τραγικές οι συνθήκες στο Κυνοκοµείο Σπάρτης » 

Τις τραγικές συνθήκες, που επικρατούν στο  Κυνοκοµείο Σπάρτης 
καταγγέλλει η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Οµοσπονδία. Η 
Οµοσπονδία αναφέρει πως στο Κυνοκοµείο Σπάρτης εντοπίστηκαν ζώα σε 
αποσύνθεση, ακατάλληλες τροφές και άρρωστα ζώα σε κάκιστες συνθήκες 
διαβίωσης. Καλεί τις αρχές να κλείσουν τα Κυνοκοµεία που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις λειτουργίας και να εφαρµοστεί η κείµενη νοµοθεσία για τα 
ζώα µε τις προβλεπόµενες τιµωρίες. Εικόνες φρίκης αποτυπώνονται µέσα 
από το Κυνοκοµείο Σπάρτης µε διάσπαρτα κρανία σκύλων και άλλα οστά 
αυτού του είδους, πεταµένα νεκρά ζώα νεκρά ζώα σε αποσύνθεση δίπλα σε 
υγιή, τόνοι βρόµικων εντοσθίων αντί της κατάλληλης τροφής, ζώα άρρωστα 
και σκελετωµένα.  

 Μια υγειονοµική βόµβα για την περιοχή µε έγκλειστα για µια ζωή ζώα κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας. Επιβάλλεται να παρθούν µέτρα άµεσα από τα 
αρµόδια Υπουργεία, αλλά και τις Εισαγγελικές και Υγειονοµικές αρχές, 



προκειµένου να σταµατήσει η εξαθλίωση  των αδέσποτων. Είναι επιτακτική η 
ανάγκη να εφαρµοστεί η κείµενη για τα ζώα νοµοθεσία και ασφαλώς να 
είναι αυστηρή η τιµωρία για όλους εκείνους, που φέρονται χωρίς τον 
παραµικρό σεβασµό απέναντι στα ζώα, µε άσχηµες πολλές φορές 
υγειονοµικές προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία των τοπικών κοινωνιών. Το 
Κυνοκοµείο της Σπάρτης δεν θα είναι δυστυχώς  η µοναδική περίπτωση στην 
Ελλάδα.  

Επειδή ο σεβασµός απέναντι σε κάθε µορφή ζωής είναι το λιγότερο για 
όλους µας,  

Επειδή είναι αδιανόητο στην Ελλάδα του 2018 ο σεβασµός στα ζώα να 
έρχεται σε δεύτερη µοίρα αντί να είναι κάτι δεδοµένο,  

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι Υπουργοί:  

- Ποια η θέση του Υπουργείου σας σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα;  

- Ποιο το σχέδιο του υπουργείου σας ώστε να παρασχεθεί το συντοµότερο 
βοήθεια στα φιλοξενούµενα ζώα και να βελτιωθεί η κατάσταση στο 
Κυνοκοµείο Σπάρτης; 

- Ποιες οι ενέργειες σας συνολικά για την προστασία των ζώων στα 
υπόλοιπα Κυνοκοµεία της χώρας;  

- Προτίθεστε να κλείσετε τα Κυνοκοµεία που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις λειτουργίας κατ’εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για τα 
ζώα; 
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βουλευτές 
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