
Στην εποχή μας αναγνωρίζεται πλέον και επισήμως
ότι τα ζώα αισθάνονται ό,τι τους συμβαίνει και ό,τι
τα περιβάλλει. Κι αυτό είναι ένα γεγονός που όλοι
μας έχουμε την ηθική υποχρέωση να λαμβάνουμε σο-
βαρά υπόψη. Ιδιαίτερα ως ιδιοκτήτες κατοικιδίων εί-
στε υπεύθυνοι έναντι του νόμου για την ευημερία του
ζώου που έχετε υπό την προστασία σας.

Καθημερινά το κατοικίδιό σας εξαρτάται
από εσάς προκειμένου να κάνετε τις
σωστές επιλογές για τη δική του ζωή

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Για τους σκύλους η καθημερινή βόλτα είναι αναγκαία
για λόγους εκτόνωσης και άσκησης. Κι επειδή όλα
τα ζώα έχουν ανάγκη να παίζουν, αναζητήστε τα
κατάλληλα παιχνίδια για το δικό σας κατοικίδιο και
αφιερώστε του καθημερινά λίγο από το χρόνο σας.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Οι τακτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο για διαδικα-
σίες ρουτίνας, όπως η  αποπαρασίτωση και ο εμβο-
λιασμός, είναι απαραίτητες. Αν υποψιάζεστε ότι το
κατοικίδιό σας είναι άρρωστο ή έχει τραυματιστεί,
οφείλετε να του εξασφαλίσετε, χωρίς καμία καθυ-
στέρηση, κτηνιατρική φροντίδα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα ζώα χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο που να
τους παρέχει προστασία από τις καιρικές συνθήκες
και τους κινδύνους τόσο του φυσικού όσο και του τε-
χνητού περιβάλλοντος. Διαμορφώστε το χώρο ώστε
το κατοικίδιό σας να μην μπορεί να διαφύγει στο δρόμο.

ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
Μια ισορροπημένη διατροφή και φρέσκο, καθαρό
νερό καθημερινά είναι απαραίτητα για την καλή υγεία
του κατοικιδίου σας. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε
ποιες είναι οι «απαγορευμένες» τροφές που μπορούν
να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή του.

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
Τα κατοικίδια, ιδιαίτερα οι σκύλοι, φοβούνται, αι-
σθάνονται λύπη όταν σας αποχωρίζονται και επιζη-
τούν την επικοινωνία. Μην αφήνετε το σκύλο σας
μόνο του στο σπίτι ή σε έναν εξωτερικό χώρο το
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Εάν πρόκειται να
απουσιάσετε, εμπιστευθείτε τη φροντίδα του σε οι-
κεία πρόσωπα ή σε εξειδικευμένα καταλύματα ζώων. 

Εσείς είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για
το κατοικίδιό σας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο, είστε υποχρεωμένοι να εξα-
σφαλίσετε άδεια κατοχής από το Δήμο/Κοινότητα,
όπου διαμένετε, κάτι που προϋποθέτει την εξασφά-
λιση πιστοποιητικού ή βιβλιαρίου υγείας και τη σή-
μανση του σκύλου σας με microchip από εγγεγραμ-
μένο κτηνίατρο.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εάν δεν μπορείτε να διασφαλίσετε την υιοθεσία των
απογόνων του σε υπεύθυνα και αξιόπιστα άτομα, θα
πρέπει να το στειρώσετε.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Φροντίστε ώστε η παρουσία του κατοικίδιου σας να
μην προκαλεί -κατά το δυνατό- αρνητικά αισθήματα
στους συμπολίτες σας. Αυτό σημαίνει να λαμβάνετε
μέτρα για την αποφυγή παρατεταμένου θορύβου και
να τηρείτε τους κανόνες καθαριότητας. Ειδικά αν
είστε ιδιοκτήτης σκύλου, μην τον αφήνετε να περι-
πλανιέται ανεξέλεγκτα. Κρατάτε το σκύλο σας από
το λουρί σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος και μαζεύετε
πάντα τα κόπρανά του κατά τη διάρκεια της βόλτας. 

Η απόφαση να υιοθετήσετε ένα κατοι-
κίδιο είναι απόφαση ζωής

Πριν προχωρήσετε στην υιοθεσία ενός κατοικιδίου,
σκεφτείτε ότι θα πρέπει να το φροντίζετε για όλη
τη διάρκεια της ζωής του. Θα πρέπει να του αφιε-
ρώσετε αρκετό απο τον προσωπικό σας χρόνο, ένα
μικρό μέρος του προϋπολογισμού σας, αλλά και ένα
μεγάλο κομμάτι της καρδιάς σας. Αυτό θα σας αντα-
μείψει με μια ανεπανάληπτη εμπειρία αγάπης και
συντροφικότητας.
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