
Municipal Co-operation 

Why? 

What do we do? 

Since 2003, law 3170 states that stray and unwanted dogs are the responsibility of the    

Municipalities. They are supposed to enforce legislation regarding Responsible Pet        

Ownership and run a Catch-Neuter-Release scheme for strays.  

How can you help? 

•Register as a member at only €1.67 per month 

•Tell us if you want to become a volunteer to help in 

campaigning activities 

•Do you have any fundraising ideas? Let us know!  

Get in touch 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@CretanAnimalWelfare.org 

Malia Municipality 

Malia Municipality was lobbied by CAWG, tourists 

and locals for 6 years and allocated funds from the 

budget for a CNR scheme in 2009-2010. Within the 

1st 3 months of 2010, 12 dogs were neutered. 

More dogs will be included in the scheme towards 

the end of 2010 Summer Season. Sincere thanks to 

everyone involved.  

Heraklion Municipality 

Heraklion Municipality has recently completed the 

shelter, designed to temporarily hold approx. 80 

dogs while they are going through the CNR 

scheme. The CNR scheme has been running for 5 

years. CAWG has arranged for the Municipal staff 

to receive training in dog handling and support 

with shelter policy from the RSPCA, who we kindly 

thank for all their assistance. 





Συνεργασία με Δήμους 
Γιατί; 

Τι κάνουμε; 

Από το 2003, ο Νόμος 3170 καθιστά τους αδέσποτους και ανεπιθύμητους σκύλους ευθύνη των 

Δήμων. Πρέπει να φροντίζουν για την τήρηση των νόμων που αφορούν την υπεύθυνη 

ιδιοκτησία σκύλων και να διεξάγουν πρόγραμμα Περισυλλογής-Στείρωσης-Επανατοποθέτησης. 

Δήμος Μαλίων 

Ο Δήμος Μαλίων δέχτηκε πιέσεις από την ΦΚ, 

κατοίκους και τουρίστες για 6 χρόνια και διέθεσε 

κονδύλια από τον προϋπολογισμό για την Π-Σ-Ε την 

περίοδο 2009-2010. Εντός των πρώτων 3 μηνών του 

2010, 12 σκυλιά είχαν στειρωθεί. Περισσότερα 

σκυλιά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

πρόγραμμα προς το τέλος του καλοκαιριού του 

2010. Ειλικρινείς ευχαριστίες προς όλους τους 

εμπλεκόμενους.  

Δήμος Ηρακλείου 

Ο Δήμος Ηρακλείου ολοκλήρωσε πρόσφατα το 

κυνοκομείο, με σκοπό να παρέχουν προσωρινό 

καταφύγιο σε 80 περίπου σκυλιά ενώ περνάνε από 

την παραπάνω διαδικασία Π-Σ-Ε η οποία διεξάγεται 

στον Δήμο εδώ και 5 χρόνια. Η ΦΚ έχει μεριμνήσει 

έτσι ώστε το προσωπικό του Δήμου να λάβει 

εκπαίδευση απο την RSPCA στην περισυλλογή και 

τον χειρισμό σκύλων καθώς και την απαιτούμενη 

υποστήριξη για την δημιουργία πολιτικής του 

καταφυγίου. 

Πώς να βοηθήστε; 

•Εγγραφείτε ως μέλος με μόνο €1.67 μηνιαίως 

•Πείτε μας εάν θέλετε να γίνετε εθελοντής σε 

δραστηριότητες που αφορούν τους Δήμους 

•Έχετε ιδέες για εξεύρεση πόρων? Μοιραστείτε τις μαζί μας!  

Επικοινωνία 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@FilozoikiKritis.gr  




