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Παρούσα κατάσταση: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σήμερα στο κέντρο της πόλης
κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός σκύλων αρκετοί από τους οποίους έχουν στειρωθεί και
εμβολιαστεί από τις υπηρεσίες του δήμου. Η σίτισή τους αποτελεί μέριμνα
συγκεκριμένων ατόμων, παρ’ όλα αυτά αρκετά υποφέρουν λόγω έλλειψης τροφής το
χειμώνα λόγω ψύχους. Ως προς τη στέγασή τους, συνήθως βρίσκουν καταφύγιο σε
σχετικά προστατευμένους υπαίθριους χώρους με κίνδυνο να εκδιώκονται από πολίτες
που ενοχλούνται από την παρουσία τους (είσοδοι πολυκατοικιών) ή και να
δηλητηριάζονται με φόλες.
Παρουσίαση της πρότασης (Περιγραφή):
1. Ενημέρωση πολιτών/μαθητών
Καθώς το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων ξεκινά από την ελλιπή γνώση σε σχέση με
τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών προς τα κατοικίδιά τους, ένα πρώτο βήμα θα
αποτελούσε η διοργάνωση ενός ενημερωτικού event στο κέντρο της πόλης (πλατεία
Πύρρου). Στο event αυτό προτείνεται να διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τη
στείρωση (καθώς η εγκατάλειψη προσθέτει συνεχώς νέα ζώα στο δρόμο).
Υποστηρικτικά, θα μπορούσε να είναι μέρα υιοθεσίας κάποιων ζώων που
φιλοξενούνται σε καταφύγιο της πόλης. Τέλος, η αφιέρωση μιας ενημερωτικής ώρας
σε κάθε σχολείο όπου οι μαθητές θα ενημερωθούν για τα παραπάνω ζητήματα
(στείρωση, συνθήκες ευζωίας κ.τ.λ.) με διανομή έντυπου υλικού το οποίο θα μπορούν
να μελετήσουν και να μεταφέρουν στο σπίτι τους (τη δημιουργία του οποίου μπορούν
να αναλάβουν οι υπογράφουσες το κείμενο).
2. Τοποθέτηση συγκεκριμένης συσκευής ταΐστρας σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Σύμφωνα με το νόμο 4039/2012 , άρθρο 9 πα. 10, οι δήμοι έχουν υποχρέωση για τη
σίτιση και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ενισχυτικά ως προς τις ήδη
υπάρχουσες ταΐστρες οι οποίες υπολειτουργούν προτείνεται η επένδυση ενός ποσού
για την αγορά της παρακάτω συσκευής, με τα οφέλη που αυτή παρουσιάζει. Πρόκειται
για ένα μηχάνημα, το οποίο ανακυκλώνει συσκευές μετατρέποντας το «αντίτιμό» τους
σε τροφή η οποία βγαίνει σε ειδικό δοχείο. Ακόμη, λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια .
Παρατίθεται link με όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τη συσκευή αυτή.
http://www.fil-eco.gr/pugedon/ Η συσκευή έχει ήδη τοποθετηθεί σε ορισμένους δήμους
της Ελλάδας και το μόνο μειονέκτημα που παρουσιάζει είναι το κόστος, το οποίο
ανέρχεται στα 5.000 ευρώ/συσκευή (χωρίς αυτό να είναι βέβαιο). Προτείνεται να
αγοραστούν πιλοτικά 1-2 τέτοιες συσκευές και να τοποθετηθούν σε επιλεγμένα
σημεία, τα οποία θα μπορούσαν να είναι τα παρακάτω : Επί της Λ. Δωδώνης , μπροστά
στο κτίριο της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στην κεντρική πλατεία και
μπροστά στο Ρολόι. Τα πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει είναι αρκετά (συνείδηση
ανακύκλωσης, αίσθημα ζωοφιλίας κ.ο.κ.). Εναλλακτικά, μπορούν να τοποθετηθούν
απλές ταϊστρες οι οποίες θα γεμίζουν με ξηρά τροφή μία φορά την ημέρα.
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3. Τοποθέτηση ξύλινων σπιτιών στην πόλη.
Συμπληρωματικά ως προς τα παραπάνω, προτείνεται η κατασκευή και τοποθέτηση
ξύλινων σπιτιών για την αντιμετώπιση των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν
το χειμώνα στην πόλη των Γιαννίνων από τα ζώα, αλλά και για συμβολικούς λόγους
(αποθάρρυνση βίαιων συμπεριφορών από πολίτες). Οι κατασκευές προτείνεται να
είναι από τεχνητή ξυλεία OSB 3 σε σχεδιασμό ο οποίος θα εξασφαλίζει συνθήκες
θερμικής άνεσης στο εσωτερικό (συγκεκριμένες διαστάσεις και άνοιγμα πόρτας στη
σωστή θέση) και να τοποθετηθούν στα σημεία που θα θεωρηθεί σκόπιμο (υπάρχουν
ήδη σχέδια για την κατασκευή τους). Τέλος, οι κατασκευές αυτές προτείνεται να
ασφαλιστούν στα σημεία που θα βρίσκονται, ώστε να αποφευχθεί το να κλαπούν.
Στόχος: ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της παρακάτω πρότασης είναι πρώτον η καλλιέργεια
συνείδησης στους πολίτες σε σχέση με τη συμπεριφορά προς τα αδέσποτα ζώα και
δεύτερον η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών για τη βελτίωση των συνθηκών
ευζωίας τους στην πόλη των Ιωαννίνων.
Τοποθεσία προτεινόμενης παρέμβασης: Κέντρο Ιωαννίνων
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός: ΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΑ εκτύπωση 100.000 εντύπων Α4 (χαρτί illustration, 2 όψεις, 130 gr) : 1.400
ευρώ υλικοτεχνική υποστήριξη Μέρας Ενημέρωσης στο κέντρο της πόλης : εώς 1.000
ευρώ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ «Pugedon» : 5.000 ευρώ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΎΛΙΝΩΝ
ΣΠΙΤΙΏΝ ΑΠΌ OSB 3 (OSB 3 , 18 mm , τιμή/ m2 : 10,99 ευρώ)
Συνημμένα αρχεία: - ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

