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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Προγράμματα ευαιςθητοποίηςησ των πολιτών για τα αδζςποτα, 

 ςτα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Μεγαρζων, με τη ςυνεργαςία Δήμου και του μη 
κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ “Κάθε ςπίτι κι ζνασ ςκφλοσ – Dogs Voice” 

 
Ο Διμοσ Μεγαρζων ςυνεργάηεται από τον Ιοφνιο του 2019 με τον μθ κερδοςκοπικό 

οργανιςμό «ΚΑΘΕ ΣΚΥΛΟΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ – Dogs’ Voice» προκειμζνου να οργανϊςει 
αποτελεςματικότερα το τμιμα διαχείριςθσ αςτικισ πανίδασ και να αυξιςει τα επίπεδα 
ευηωίασ των αδζςποτων ηϊων ςτο Διμο  προωκϊντασ μια νζα φιλοηωικι παιδεία.  

Από τθν αρχι τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Διμου και του Dogs Voice μζχρι ςιμερα 
ζχουν ψθφιοποιθκεί πλιρωσ τα μθτρϊα αδζςποτων και δεςποηόμενων ηϊων, ζχουν 
καταγραφεί τα αδζςποτα ηϊα προσ υιοκεςία και ζχουν εκπαιδευτεί οι αρμόδιοι δθμοτικοί 
υπάλλθλοι. Μπορείτε να βρείτε εδϊ τθ νζα πλατφόρμα του Διμου Μεγαρζων για τα 
αδζςποτα ηϊα: https://strayvoice.org/megara/ μζςα από τθν οποία οι δθμότεσ Μεγαρζων 
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.  

Από τον Ιανουάριο του 2020, ο μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ «ΚΑΘΕ ΣΚΥΛΟΣ ΕΝΑ 
ΣΠΙΤΙ – Dogs’ Voice», κα υλοποιιςει για διάςτθμα τριϊν μθνϊν εκπαιδευτικά προγράμματα 
εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Παιδείασ ςε όλα τα δθμοτικά ςχολεία του Διμου 
Μεγαρζων, με κζμα το ςεβαςμό ςτα ηϊα.  

Τον Φεβρουάριο του 2020 κα ανακοινωκεί πρόγραμμα επιδοτοφμενων ςτειρϊςεων 
κθλυκϊν ςκφλων για ιδιοκτιτεσ ςκφλων δθμότεσ του Διμου Μεγαρζων, που ανικουν ςε 
ευπακείσ ομάδεσ. Πλθροφορίεσ: WWW.megara.gr  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε: 
« Ο Διμοσ Μεγαρζων ςθμειϊνει τα πρϊτα ςτακερά βιματα ςε μια μεγάλθ 

προςπάκεια να προςτατεφςει τουσ πολίτεσ αλλά και  τα αδζςποτα ηϊα τθσ περιοχισ μασ 
και να καλλιεργιςει μια νζα φιλοηωικι παιδεία ςτουσ δθμότεσ. Συνεργάηεται με τισ τοπικζσ 
φιλοηωϊκζσ οργανϊςεισ και τον μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό “Κάκε ςπίτι κι ζνασ ςκφλοσ -  
Dogs Voice” και ιδθ εξετάηεται θ  δθμιουργία χϊρου φιλοξενίασ αδζςποτων ηϊων.» 
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