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2 Δημοτικά Πάρκα Σκύλων δημιουργεί ο Δήμος Ιλίου 

Στη δημιουργία δύο Δημοτικών Πάρκων Σκύλων προχωρά ο Δήμος Ιλίου, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2017.  

Τα Δημοτικά Πάρκα Σκύλων είναι ιδανικοί χώροι για τους τετράποδους φίλους, 

περιφραγμένοι και ασφαλείς, μέσα στους οποίους θα καλύπτουν την ανάγκη για εκτόνωση, 

άσκηση και κοινωνικοποίηση, χωρίς να παρεμποδίζουν ή να παρεμποδίζονται.  

Η ευαισθησία του Δήμου Ιλίου επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι 

χώροι αυτοί, τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται, καλύπτοντας, παράλληλα, όλες τις 

απαραίτητες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν για την ασφάλεια των σκύλων και 

των ιδιοκτητών τους.  Στους κανόνες λειτουργίας θα εντάσσονται, για παράδειγμα, η τήρηση 

του εμβολιασμού και το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας των ζώων που επισκέπτονται τα 

Πάρκα Σκύλων, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip) που θα πρέπει να διαθέτουν, η 

τήρηση των κανόνων καθαριότητας του δημόσιου χώρου κλπ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Δήμος Ιλίου έχει μεριμνήσει και για τη φροντίδα των αδέσποτων 

ζώων, όπου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών πραγματοποιείται 

εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, στείρωση, κτηνιατρικός έλεγχος 

και θεραπεία όπου χρειάζεται, καθώς και πλήρη αποθεραπεία πριν επιστρέψουν στην πόλη. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: 

«Το να έχεις στη φροντίδα σου ένα ζώο είναι μια σοβαρή δέσμευση, η οποία περιλαμβάνει 

καθήκοντα ζωτικής σημασίας. Ιδιοκτήτες ζώων και μη, πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα, τις 

υποχρεώσεις και τις ανάγκες όλων όσων συνυπάρχουν στο κοινωνικό σύνολο, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η αρμονική συνύπαρξη.  

Η δημιουργία αυτών των χώρων είναι δείγμα πολιτισμού μιας σύγχρονης πόλης, όπως δείγμα 

πολιτισμού αποτελεί η καθαριότητά της. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, την οποία θέλουμε 

να επεκτείνουμε σε όλες τις γειτονιές του Δήμου, είναι η ευαισθητοποίηση προς αυτήν την 

κατεύθυνση και η προαγωγή της υπεύθυνης ιδιοκτησίας σκύλων.» 

Ίλιον, 20.01.2017  
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