∆ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εκστρατεία ∆ήμου Λεμεσού για μείωση της ρύπανσης
από περιττώματα σκύλων σε δημόσιους χώρους
Ο ∆ήμος Λεμεσού στην προσπάθεια του για αντιμετώπιση του προβλήματος
που παρουσιάζεται από τη ρύπανση από τα περιττώματα σκύλων σε
δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους θα ξεκινήσει εκστρατεία με στόχο την
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των ιδιοκτητών σκύλων, ώστε να
μαζεύουν άμεσα τα περιττώματα των κατοικιδίων τους, όταν τα
συνοδεύουν σε εξωτερικούς δημόσιους / κοινόχρηστους χώρους.
Η ανάγκη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης
εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών προκύπτει από
τα καθημερινά παράπονα που λαμβάνονται και τα προβλήματα που
εντοπίζονται αναφορικά με τη ρύπανση από περιττώματα σκύλων σε
εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.
Αν και διαπιστώνεται ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων δικαιωματικά απαιτούν όλο και
περισσότερα από τις τοπικές αρχές σε σχέση με χώρους περιπάτου,
διευκολύνσεις κ.α. ουσιαστικά ξεχνούν και αγνοούν τις υποχρεώσεις τους
έναντι στα ίδια τους τα ζώα, το περιβάλλον, την πόλη τους αλλά και τους
συμπολίτες τους.
Είναι δικαίωμα των ιδιοκτητών να παίρνουν το σκύλο τους περίπατο, στους
χώρους που επιτρέπεται, δεν είναι όμως δικαίωμα τους να αφήνουν το σκύλο
τους να ρυπαίνει τα πεζοδρόμια, τους δρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους,
και γενικά τους δημόσιους χώρους.
Η αγάπη για τα ζώα, αποτελεί δείκτη πολιτισμού για την κοινωνία μας. Γι΄
αυτό οφείλουμε να φροντίζουμε για την καθαριότητα των κοινόχρηστων
χώρων στους οποίους παίζουν τα παιδιά μας ή κάνουμε τον περίπατο μας,
φροντίζοντας μεταξύ άλλων για τη συλλογή των περιττωμάτων των δικών μας
ζώων, καθώς πίσω από κάθε οικόσιτο ζώο βρίσκεται ένας πολιτισμένος
άνθρωπος και όχι ένας ανεύθυνος ιδιοκτήτης.
Οι βασικοί άξονες της εκστρατείας μας περιλαμβάνουν ευαισθητοποίησηενημέρωση του κοινού, επιμόρφωση των ιδιοκτητών σκύλων, και
παρακολούθηση και επιβολή μέτρων.

Το Σχέδιο ∆ράσης για την εκστρατεία μας έχει ως ακολούθως
∆ιάχυση πληροφοριών
 ∆ιανομή ενημερωτικών φυλλαδίων - σε όλα τα υποστατικά σε όλες τις
ενορίες του ∆ήμου Λεμεσού


∆ιανομή και ανάρτηση αφίσας με το μήνυμα της εκστρατείας
Α. Σε όλους τους κτηνιάτρους επαρχίας Λεμεσού
Β. Συνοικιακά Συμβούλια- Καφενεία
Γ. Pet Shop
∆. Σχολεία και Νηπιαγωγεία
Ε. Υπεραγορές ∆ήμου Λεμεσού
Στ. Φιλοζωϊκές Οργανώσεις



Τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το μήνυμα της εκστρατείας σε διάφορα
σημεία της πόλης



Μέσω των λειτουργών του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος
προβολή σε σχολεία DVD και φωτογραφιών με διαφωτιστικό υλικό,
όπως και μικρής διάρκειας παρουσίαση
(power point) για
ευαισθητοποίηση των μαθητών για την καθαριότητα



Προβολή σποτ τριάντα δευτερολέπτων σε τηλεοπτικά κανάλια
παγκύπριας εμβέλειας

Πρακτικά Μέτρα
 ∆ωρεάν διάθεση σακουλιών στους ∆ημότες που εντοπίζονται να
παίρνουν τον σκύλο τους περίπατο


Ενημέρωση των ∆ημοτών για τις υποχρεώσεις τους, και για τις
καταγγελίες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση που εντοπιστούν να
μην έχουν μαζί τους τα σακουλάκια που τους δίνονται ή να μην
μαζεύουν τα περιττώματα του σκύλου τους

Πραγματοποίηση εκστρατείας
Η εκστρατεία θα λάβει χώρα σε πεζόδρομους, δημοτικά πάρκα, και
προβληματικά σημεία εντός των ορίων του ∆ήμου Λεμεσού και θα διαρκέσει
από τις 01/11/2014 – 30/11/2014
Στα πλαίσια της εκστρατείας θα συμμετέχουν Υγειονομικοί Βοηθοί και άλλοι
εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του ∆ήμου οι οποίοι θα περιοδεύουν με τα
υπηρεσιακά οχήματα σε γειτονιές του ∆ήμου και θα μοιράζουν ενημερωτικό
υλικό που εκτυπώθηκε ειδικά για την εκστρατεία στους ιδιοκτήτες σκύλων που
θα εντοπίζονται να παίρνουν περίπατο το σκύλο τους, με το οποίο θα
ενημερώνονται για τις νομικές τους υποχρεώσεις βάσει των περί Σκύλων

Νόμου όπως επίσης και για τις καταγγελίες που θα ακολουθήσουν σε
περίπτωση που εντοπιστούν να μην μαζεύουν τα περιττώματα του σκύλου
τους.
Επιπρόσθετα σαν μια απόδειξη της δέσμευσης και του έμπρακτου
ενδιαφέροντος του ∆ήμου στα θέματα σκύλων, θα διανέμονται στους
κατόχους σκύλων που εντοπίζονται κατά την εκστρατεία, σακούλια για
συλλογή των απορριμμάτων του σκύλου την ώρα του περιπάτου.
Η εκστρατεία θα εξελίσσεται κατά τις πρωινές ώρες 6:00 – 8:00 π.μ και τις
απογευματινές ώρες 5:00 - 7:00 μ.μ ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση
περισσότερων ιδιοκτητών σκύλων που βγάζουν περίπατο τα ζώα τους.

Για σκοπούς εύρυθμης εκτέλεσης της εκστρατείας, ορθής προσέγγισης του
κοινού και προστασίας των εμπλεκόμενων κατά την διάρκεια των ωρών
απασχόλησης, όλοι θα φορούν φανέλα με το σήμα της εκστρατείας και του
∆ήμου Λεμεσού.

Επισυνάπτεται η αφίσα της εκστρατείας

