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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4 Απριλίου 2021 – Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων

Με αφορμή την 4η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, ημέρα
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την λειτουργία
του Δημοτικού Κτηνιατρείου Λευκάδας, στην νέα του τοποθεσία, στον
αποκαταστημένο χώρο του ΧΑΔΑ.
Εν μέσω πανδημίας ο δήμος στάθηκε αρωγός στους τετράποδους φίλους μας.
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Αδειοδότησε και μετέφερε το Δημοτικό Κτηνιατρείο σε νέο χώρο, πιο κοντά
στην πόλη, το εξόπλισε με τον κατάλληλο κτηνιατρικό εξοπλισμό, και
ξεκίνησαν ήδη εμβολιασμοί και microchipping.
Μοίρασε οχτώ (8) τόνους τροφής σε φιλοζωικές, εθελοντές και προέδρους
κοινοτήτων.
Την περασμένη άνοιξη, 31/5-2/6/20 και 28/6-30/6/20, πραγματοποίησε
πρόγραμμα στειρώσεων σε συνεργασία με το Σωματείο Ζωόφιλων
Λευκάδας, προέδρους κοινοτήτων από τη νότια Λευκάδα και την αγγλική
οργάνωση GreekAnimalRescue(GAR), που κάλυψε και τα κτηνιατρικά έξοδα.
Κατά την διάρκεια των δράσεων αυτών, στειρώθηκαν 200 γάτες και 37
σκυλιά, αδέσποτα ζώα που υιοθετήθηκαν από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Προσφέρει υπηρεσίες περισυλλογήςαδέσποτων.
Υπογράφτηκε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο για την άμεση φροντίδα
έκτακτων περιστατικών.
Αναμένονται νέες ταΐστρες και τροφή για τα αδέσποτα
Σύντομα θα ολοκληρωθεί η ιστοσελίδα του νέου Δημοτικού Κτηνιατρείου
Λευκάδας, όπου θα μπορεί ο κάθε δημότης να λαμβάνει ενημέρωση για τις
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Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα γίνει και επίσημη παρουσίαση του νέου
χώρου, αλλά και των δράσεων που προγραμματίζουμε, συμπεριλαμβανομένου και
προγράμματα ομαδικών στειρώσεων, κάτι αδιαπραγμάτευτα απαραίτητο για τον
καλύτερο έλεγχο του αριθμού των αδέσποτων. Προς το παρόν, το Δημοτικό
Κτηνιατρείο Λευκάδας λειτουργεί καθημερινές κατόπιν ραντεβού, στο τηλέφωνο
της υπηρεσίας 2645360582, και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για τις ευπαθείς
ομάδες με συγκεκριμένα κριτήρια.
Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης εντάσσεται και το καταφύγιο των
αδέσποτων ζώων, που προσφάτως χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 372000 ευρώ.
Στις προθέσεις της δημοτικής αρχής είναι η κατασκευή ενός προτύπου χώρου όπου
σκοπός μας είναι, όχι μόνο να προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας των
αδέσποτων, αλλά και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί και η μόνιμη υιοθεσία αυτών.
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πανελλαδικά. Οι Δήμοι
που έχουν την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διαχειρίζονται το πρόβλημα των
αδέσποτων ζώων βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία. Όσα αδέσποτα και αν
στειρώνονται, διαρκώς εγκαταλείπονται καινούργια στους δρόμους. Αρωγοί στην
προσπάθεια μείωσης του αριθμού, αλλά και στην περίθαλψη και τη φροντίδα για
τα αδέσποτα ζώα είναι οι φιλόζωοι συμπολίτες μας. Σε αυτούς τους ανώνυμους
πολίτες, αλλά και στις φιλοζωικές του τόπου μας, να εκφράσουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ, για την αφοσίωση τους όλα αυτά τα χρόνια και σε δύσκολους καιρούς.
Με αφορμή του παρόντος δελτίου τύπου, υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες ζώων
ότι, θα πρέπει να διατηρούν βιβλιάριο υγείας και να έχουν σημάνει ηλεκτρονικά
(microchip) το ζώο τους, ενώ οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του
πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ζώου στον Δήμο, και να μεριμνούν
για την υγιεινή και την ασφάλεια τους στους κοινόχρηστους χώρους, εφαρμόζοντας
την κείμενη νομοθεσία.
Κλείνοντας, να εκφράσουμε την πεποίθησή μας ότι, η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί
γιορτή, αλλά αφορμή αφύπνισης του σεβασμού και της αγάπης μας στα ζώα, και ως
τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.
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