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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αμείωτεσ οι φροντίδεσ του Δήμου Μεγαρζων και για τα αδζςποτα, 
εν μζςω τησ πανδημίασ του Κορονοϊοφ 

 

Μπορεί να βριςκόμαςτε ςτθ μζςθ τθσ πανδθμίασ του Κορονοϊοφ, που 

κυριαρχεί  αυτό το διάςτθμα ςτθν ηωι μασ και ςτθν επικαιρότθτα,  πλθν όμωσ θ 

Διοίκθςθ του Διμου δεν ςταμάτθςε ποτζ να ενδιαφζρεται και να φροντίηει  και για 

τα αδζςποτα ηϊα ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Μεγάρων, τθσ Νζασ Περάμου, τθσ 

Κινζτασ , του Αλεποχωρίου και όλων των γφρω οικιςμϊν. 

Οι ςυναρμόδιοι Αντιδιμαρχοι κφριοι Φυλακτόσ Κώςτασ και Δήμασ Ιωάννησ  

με προςωπικό του Διμου , εκελοντζσ  και φιλόηωουσ  φροντίηουν για να ζχουν  τα 

αδζςποτα  νερό και τροφή. Μάλιςτα τθν τελευταία εβδομάδα ζχουν κυριολεκτικά 

οργϊςει όλεσ τισ περιοχζσ του Διμου Μεγαρζων μοιράηοντασ μεγάλεσ ποςότθτεσ 

τροφϊν. 

Εξάλλου ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 

« Η ςυνεργαςία μασ με τισ φιλοηωϊκζσ  οργανϊςεισ τθσ περιοχισ μασ και 

τουσ φιλόηωουσ εκελοντζσ είναι διαρκισ και άψογθ. 

Αφ’ ενόσ  υπάρχει μζριμνα διανομισ τροφϊν  τακτικά  ςτα αδζςποτα και αφ’ 

ετζρου, αρχίςαμε τθν καταςκευι “ςπιτιϊν” - “κλουβιϊν” ηϊων, τα οποία κα 

τοποκετθκοφν ςτο καταφφγιο αδζςποτων ηϊων, με το οποίο κα ςυνεργαςτεί ο 

Διμοσ, για να ςτεγάηουμε τα αδζςποτα, που κα προωκοφνται ςε αυτό, για να 

παραμείνουν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν κεραπεία τουσ. 

Είναι γνωςτό ότι ο Διμοσ ςυνεργάηεται από πζρυςι τον Ιοφνιο με τον μθ 

κερδοςκοπικό οργανιςμό “ΚΑΘΕ ΣΚΥΛΟΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ – Dogs Voice” για τθν 

αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων και ιδθ  υπάρχουν 

αποτελζςματα. 

Εχουν γίνει ιδθ μζχρι ςιμερα ςτειρϊςεισ ςε διακόςια (200) αδζςποτα και το 

πρόγραμμα ςυνεχίηεται κανονικά. 
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Επίςθσ οφείλω να επιςθμάνω ότι από τθν αρχι τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τον   

Οργανιςμό  Dogs Voice ζχουν ψθφιοποιθκεί τα μθτρϊα αδζςποτων και 

δαςποηόμενων ηϊων, ζχουν καταγραφεί τα αδζςποτα ηϊα προσ υιοκεςία και 

λειτουργεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου θ ςχετικι πλατφόρμα 

https://strayvoice.org/megara/ μζςα από τθν οποία οι ςυμπολίτεσ μποροφν να 

δθλϊςουν θλεκτρονικά τον αρικμό θλεκτρονικισ ςιμανςθσ του κατοικιδίου τουσ, 

να καταγγείλουν περιςτατικά κακοποίθςθσ ηϊων και να βρίςκουν τισ αγγελίεσ 

υιοκεςίασ αδζςποτων ηϊων του Διμου, που προωκοφνται ςε υιοκεςία. 

Εξάλλου πρίν να ξεςπάςει θ πανδθμία του Κορονοϊοφ είχε προετοιμαςτεί 

εκςτρατεία ενθμζρωςθσ του κοινοφ για το κζμα των αδζςποτων και δεςποηόμενων 

ηϊων με διανομι ςχετικϊν εντφπων και με επιςκζψεισ ςτα Σχολεία, που δυςτυχϊσ 

δεν κατζςτθ δυνατόν να υλοποιθκεί λόγω των περιοριςτικϊν μζτρων και όλεσ αυτζσ 

οι δράςεισ ζχουν αναςταλεί μζχρι νεωτζρασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ςτισ φροντίδεσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου όπωσ υπάρχει 

μζριμνα για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ Υγείασ, υπάρχει και ςχετικι μζριμνα για 

τα αδζςποτα ζτςι ϊςτε και αυτά να μθν ταλαιπωροφνται και υποφζρουν , αλλά και 

κυρίωσ οι πολίτεσ να μθν κινδυνεφουν. » 
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