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Ενδιαίτημα αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Λαμιεών με τη δημιουργία και τη λειτουργία του Ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων
επιδιώκει να προάγεται η ασφάλεια, η καλή υγεία και η ευζωία των αδέσποτων ζώων αλλά και να
διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Στο Ενδιαίτημα αδέσποτων ζώων του Δήμου Λαμιέων φιλοξενούνται αδέσποτοι σκύλοι (κουτάβια
και ενήλικοι), που έφθασαν εκεί με το συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων του Ενδιαιτήματος
ή με τη βοήθεια συμπολιτών μας ή ακόμη και με τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, έχοντας ως σκοπό
τους την εγκατάλειψη των ζώων τους.
Ο Δήμος μας, σε συνεννόηση με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας και εφόσον συνεδριάσει η
αρμόδια Επιτροπή, που ο Νόμος 4039/2012 ορίζει, προχωράει σε απελευθερώσεις αδέσποτων ζώων,
που φιλοξενούνται στο Ενδιαίτημά του και έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της υγιούς αποκατάστασης
τους, αφού πρώτα εξασφαλίσει την φροντίδα για την επιβίωση των ζώων αυτών (τοποθετώντας
ταΐστρες, ποτίστρες και τροφή) στο χώρο απελευθέρωσής τους, ώστε να επιτευχθεί η
αποσυμφόρηση του Ενδιαιτήματος με σκοπό να προχωρήσει στην περισυλλογή και των υπόλοιπων
αδέσποτων στο Δήμο μας, προσφέροντας τις Υπηρεσίες που ο Νόμος ορίζει.
Οι υποχρεώσεις του Ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων του Δήμου Λαμιέων είναι οι παρακάτω:

1. η προγραμματισμένη περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς μέσα στα διοικητικά όρια
του Δήμου,
2. η εξασφάλιση πολύ καλών συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Μέριμνα του ενδιαιτήματος είναι
η ασφάλεια, η καλή υγεία και η ευζωία των μικρών μας φίλων,
3. η δημιουργία ατομικής καρτέλας του κάθε αδέσποτου ζώου, που φθάνει στο χώρου του
ενδιαιτήματος,
4. ο κλινικός έλεγχος από τον υπεύθυνο Κτηνίατρο,
5. ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος από τον υπεύθυνο Κτηνίατρο
i. αιμοληψία και test Leishmania (ή και ορολογικός έλεγχος, αν απαιτηθεί)
υποχρεωτικά σε όλους τους σκύλους, που καταφθάνουν στο χώρο του ενδιαιτήματος.
Σε σκύλους που παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στους χώρους του
ενδιαιτήματος, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος Leishmania δύο φορές το χρόνο, κάθε
Απρίλιο – Μάιο και Οκτώβριο – Νοέμβριο. Οι σκύλοι που φεύγουν με υιοθεσία ή για
επανένταξη, υφίστανται πρόσφατο επιπλέον έλεγχο ως προς τη συγκεκριμένη πολύ
σοβαρή ζωοανθρωπονόσο (Λεισμανίαση ή Καλα – Αζάρ)
ii. γενικές και βιοχημικές εξετάσεις αίματος, επιπλέον test Ehrlichia και Dirofilaria,
εξετάσεις κοπράνων, ούρων κλπ μπορεί να αναληφθούν εφόσον απαιτείται
iii. λήψη ξεσμάτων δέρματος και έλεγχος για τυχόν ανίχνευση ακάρεων (παρασίτων)
ψώρας και διαφορική διάγνωση άλλων δερματικών νοσημάτων, όταν απαιτείτα.
6. οι αντιπαρασιτικές αγωγές (αποπαρασιτώσεις) κατά του εχινόκοκκου και άλλων εσωτερικών
παρασίτων,
7. η καταπολέμηση αλλά και η πρόληψη, παρουσίας κροτώνων (τσιμπουριών), ψήλων, φθειρών
και άλλων ενοχλητικών αλλά και επικίνδυνων για την υγεία εξωπαρασίτων,
8. υποχρεωτικό εμβολιακό πρόγραμμα κατά των νόσων: Carre (ή μόρβα), ηπατίτιδα,
λεπτοσπείρωση, παρβοεντερίτιδα (τύφος) και λύσσα. Υπάρχουν και άλλα νοσήματα για τα
οποία προληπτικά ή κατασταλτικά μπορεί να αναληφθούν εμβολιακά προγράμματα, μόνο
εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Κτηνίατρο του χώρου,
9. χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση πολλών και διάφορων παθολογικών καταστάσεων,
10. στειρώσεις, ορχεκτομή στα αρσενικά ζώα και ωοθηκυστερεκτομή στα θηλυκά ζώα με την
κατάλληλη μετεγχειρητική φαρμακευτική κάλυψη των περιστατικών,
11. ηλεκτρονική ταυτοποίηση (σήμανση με εμφύτευση microchip στην αριστερή πλευρά του
τράχηλου),
12. υιοθεσίες σκύλων σε συμπολίτες μας, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβολιασθεί,
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13.

14.
15.

16.

αποπαρασιτωθεί (έσω και έξω), στειρωθεί, ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά, ελεγχθεί ως προς τη
ζωοανθρωπονόσο (Λεισμανίαση ή Καλα – Αζάρ) και είναι απολύτως υγιείς,
επαναφορά στο φυσικό τους περιβάλλον (κατά προτίμηση εκεί από όπου περισυλλέγονται,
εξαιρούνται οι αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας, τα αεροδρόμια, οι περιοχές με
νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα και πλατείες), εφόσον προηγουμένως έχουν γίνει όλα
τα αναγκαία, που αναφέρονται και στην περίπτωση των υιοθεσιών. Στους χώρους
απελευθέρωσης των ζώων θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρή μέριμνα για την ύπαρξη
τροφής και κατάλληλου πόσιμου νερού,
οι συστηματικές απολυμάνσεις όλων των χώρων του ενδιαιτήματος,
εφαρμογή,
όταν
απαιτείται,
προγραμμάτων
μυοκτονιών
ή
απεντομώσεων
–
αποπαρασιτώσεων (καταπολέμηση ποντικών, τσιμπουριών, ψύλλων, φθειρών, σκνιπών,
κουνουπιών, μυγών),
σε περίπτωση εντόπισης νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, θα πρέπει να ενημερώνεται το
συντομότερο η Δημόσια Κτηνιατρική Αρχή.

Θα μπορούσε κάποιος να κατανοήσει, ότι η προστασία των τετράποδων κατοίκων της πόλης,
αποτελεί κοινωνική ευθύνη όλων μας και η επιτυχία του όποιου προγράμματος προϋποθέτει την
ευαισθητοποίηση και την συμμετοχή όλων των δημοτών σε μια συντονισμένη προσπάθεια. Η
βοήθεια του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας δεν αρκεί, εάν στην προσπάθεια αυτή δεν
συμμετέχουν και όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2231022214, 2231022314
Έδρα ενδιαιτήματος: θέση «Πανόραμα», βόρεια της αγροτικής οδού που συνδέει την Π.Ε.Ο. Λαμίας
– Λάρισας με την Ιερά Μονή Αγίας Άννας, Δημοτικού Διαμερίσματος Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων
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