
Υπεύθυνος Ιδιοκτήτης 
Ζώου

Περνάει χρόνο µε το κατοικίδιό του. Τα κατοικίδια είναι 
οικόσιτα ζώα που έχουν ανάγκη από πολύ ανθρώπινη 
συντροφιά.

Αντιµετωπίζει και συµπεριφέρεται στο ζώο του σαν να 
είναι µέλος της οικογένειάς του. Το αφήνει να ζει µέσα 
στο σπίτι.

Ποτέ δεν θα σκεφτόταν να εγκαταλείψει το κατοικίδιό 
του και κατανοεί ότι ένα κατοικίδιο αποτελεί δέσµευση 
για ολόκληρη τη ζωή του.

Καταλαβαίνει ότι όλα τα ζώα είναι πλάσµατα που 
αισθάνονται, συµπεριφέρεται στο κατοικίδιό του µε 
καλοσύνη και το σεβασµό που του αξίζει.

Μαθαίνει στα παιδιά του να σέβονται και να αγαπάνε τα 
ζώα καθώς και το πώς πρέπει να τους συµπεριφέρονται. 
Τα κατοικίδια είναι πολύ καλοί δάσκαλοι για τα παιδιά.

Φροντίζει ιδιαίτερα το κατοικίδιό του όταν αυτό γεράσει. 
Τα ηλικιωµένα ζώα όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, 
µπορούν να έχουν σοβαρά προβλήµατα υγείας, π.χ. 
προβλήµατα µε την καρδιά, το συκώτι, τα νεφρά τους και 
καταρράκτη, αρθριτικά, διαβήτη και καρκίνο.

Κατανοεί ότι το να φροντίζει κανείς ένα κατοικίδιο 
σηµαίνει πολύ περισσότερα από το να του παρέχει απλά 
επαρκές φαγητό, νερό και καταφύγιο. Τα οικιακά ζώα 
εξαρτώνται πλήρως από τους ιδιοκτήτες τους για την 
ευηµερία τους.

ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΘΕΩΡΗΣΤΕ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ. ΤΟ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΣΑΣ. 

Τοπικός Σύνδεσµος:
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Ποτέ , Ποτέ , Ποτέ:
Μην εγκαταλείπετε ένα ζώο.

Μην δίνετε στα κατοικίδιά σας κόκαλα από κοτόπουλο ή 
παϊδάκια. ∆εν µπορούν να τα χωνέψουν.

Αν διαφωνείτε µε τα καταστήµατα κατοικίδιων (πετ-σοπ) 
που πουλάνε ζώα, αγοράστε το φαγητό του ζώου σας και τα 
αξεσουάρ από ένα σούπερ-µάρκετ ή ένα πετ-σοπ που δεν 
πουλάει ζώα.

Μην προσφέρετε ένα κατοικίδιο ως δώρο.

Μην αγοράζετε ένα κατοικίδιο για το παιδί σας, εκτός κι αν 
είσαστε έτοιµοι να το φροντίσετε.

Μην πετάτε τα κουτάβια και τα γατάκια σε 
σκουπιδοτενεκέδες. ∆εν είναι σκουπίδια.

Μην χτυπάτε, τιµωρείτε, βασανίζετε ή κακοµεταχειρίζεστε ένα 
ζώο. Να θυµάστε πάντα ότι τα ζώα αισθάνονται.

Μην αφήνετε το σκύλο να περιφέρεται ελεύθερος στη γειτονιά. 
Είναι πολύ επικίνδυνο για πολλούς λόγους.

Αν ο λόγος που θέλετε να πάρετε σκύλο είναι αποκλειστικά 
για την ασφάλειά σας, τότε αγοράστε ένα καλό σύστηµα 
συναγερµού – είναι φθηνότερο!!!

Μην αγοράζετε ένα εξωτικό ζώο ή ερπετό. Αυτά τα ζώα 
δεν γίνονται καλά κατοικίδια. Είναι άγρια πλάσµατα και 
χρειάζεται να είναι ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον.



Αποφασίσατε λοιπόν, να µοιραστείτε 
τη ζωή σας µε ένα κατοικίδιο - ποιο 
όµως είναι το κατάλληλο είδος 
κατοικίδιου για τον τρόπο ζωής σας;

Μελετήστε τα εξής:
Τα µεγάλα σκυλιά χρειάζονται µεγαλύτερο χώρο από ότι τα 
µικρά σκυλιά. Ένα Ροτβάϊλερ δεν θα είναι ευτυχισµένο αν ζει σε 
ένα µικρό διαµέρισµα στην Κυψέλη!

Όλα τα σκυλιά έχουν ανάγκη να βγαίνουν βόλτα καθηµερινά 
ακόµη κι αν έχετε κήπο. Τα σκυλιά που δεν βγαίνουν ποτέ βόλτα 
αισθάνονται ανία, γαβγίζουν κι ενοχλούν τους γείτονες.

Πρέπει να παρέχετε κατάλληλο καταφύγιο από τον ήλιο 
και τη βροχή.

 Ένα µπαλκόνι ή µια ταράτσα δεν είναι το κατάλληλο µέρος 
για να έχετε ένα σκύλο.

Τα σκυλιά δεν πρέπει ποτέ να ζουν δεµένα. Αισθάνονται ανία 
και υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήµατα. Αυτό είναι 
κτηνωδία.

Μπορείτε να πληρώνετε τη διατροφή ενός κατοικίδιου;

Μπορείτε να πληρώνετε τα εµβόλια, τα αντιπαρασιτικά 
χάπια και προϊόντα, π.χ. αµπούλες, σπρέι, κολάρα, κλπ. που 
είναι απαραίτητα;

Μπορείτε να πληρώσετε για την στείρωση του κατοικίδιού 
σας; Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά ανεπιθύµητα ζώα χωρίς να 
προστεθούν και τα δικά σας µωρά στο πρόβληµα.

Αν το ζώο σας αρρωστήσει ή 
τραυµατιστεί, µπορείτε να πληρώσετε 
την ακριβή κτηνιατρική θεραπεία;

Ένας σκύλος πρέπει υποχρεωτικά 
να σηµαίνεται µε microchip (Νόµος 
3170/2003)

Πώς θα διευθετήσετε το θέµα των διακοπών σας σε σχέση µε 
το κατοικίδιό σας; 

Όλα τα κατοικίδια έχουν ανάγκη από την ανθρώπινη 
συντροφιά και ποιοτικό χρόνο µε την οικογένειά τους 
καθηµερινά.

Αν απουσιάζετε στη δουλειά σας όλη µέρα, ένας σκύλος δεν είναι 
το κατάλληλο κατοικίδιο για εσάς.

Γιατί να µην υιοθετήσετε ένα αδέσποτο αντί να αγοράσετε 
ένα καθαρόαιµο σκύλο ή µια καθαρόαιµη γάτα. Τα 
καθαρόαιµα σκυλιά/γατιά συχνά διασταυρώνονται µε 
ενδογαµία και έχουν κληρονοµικά προβλήµατα υγείας, π.χ. 
Γερµανικά Λυκόσκυλα – ∆υσπλασία Γοφών.

Παρόλο που οι γάτες έχουν λιγότερες απαιτήσεις και είναι 
ευκολότερες στην φροντίδα τους από ότι τα σκυλιά, µην 
ξεχνάτε ότι και οι γάτες έχουν ανάγκη από την ανθρώπινη 
συντροφιά και τρυφερότητα.

Ένα κατοικίδιο πρέπει να θεωρείται µέλος της οικογένειας,  
µε το οποίο θα περάσετε τα επόµενα 10 -18 χρόνια.

ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ 
ΣΩΣΤΑ ΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ, ΜΗΝ  
ΤΟ ΠΑΡΕΤΕ.

Ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης:
Προσφέρει στο κατοικίδιό του ισορροπηµένη διατροφή. 

Παρέχει πάντοτε φρέσκο πόσιµο νερό.

Εκπαιδεύει τον σκύλο του να γίνει ένας «καλός πολίτης». 
Τα προβλήµατα συµπεριφοράς είναι λάθος του ιδιοκτήτη 
και όχι του κατοικίδιου, π.χ. τα σκυλιά που ζουν µια 
δυστυχισµένη, µοναχική ζωή σε ένα µπαλκόνι, νιώθουν 
ανία και γαβγίζουν, δηµιουργώντας έτσι, παράπονα από 
τους γείτονες.

Παρέχει στο κατοικίδιό του ένα άνετο κρεβάτι.

Παρέχει σκιά από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή.

Περιποιείται τακτικά το κατοικίδιό του και το τρίχωµά 
του. Οι µακρύτριχες γάτες χρειάζονται χτένισµα 
καθηµερινά. 

Στειρώνει το κατοικίδιό του για να συµβάλλει στη λύση 
του προβλήµατος υπερπληθυσµών των ζώων.

Πηγαίνει το κατοικίδιό του στον κτηνίατρό του συχνά.

Παίρνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη 
ασθένειας του σκύλου του από Λεϊσµανίωση (καλαζάρ), 
Σκουλήκια της Καρδιάς και Ερλιχίωση – όλες πιθανά 
θανατηφόρες ασθένειες.

Βάζει στο σκύλο του microchip.

Βγάζει τον σκύλο του βόλτα πάντα µε λουρί. (Νόµος 
3170/2003)

Καθαρίζει τα περιττώµατα του σκύλου του από το δρόµο. 
(Νόµος 3170/2003)

Παρέχει παιχνίδια στο κατοικίδιό του για να είναι 
απασχοληµένο κι ευτυχισµένο.

Φροντίζει να κανονίσει από νωρίς το θέµα του 
κατοικίδιού του όταν φεύγει για διακοπές.
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