
ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΠΕΊΤΕ ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΚΎΛΟ ΣΑΣ...

... ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΑΝΤΊΌ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ OIE ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Αν είστε ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να τον  
φροντίζετε και να τον προσέχετε για όλη του τη ζωή.

Έχετε την ευθύνη:
•  να πραγματοποιήσετε 

ηλεκτρονική σήμανση και 
καταγραφή του σκύλου σας ,

• να εμβολιάσετε τον σκύλο σας,

•  να μην αφήνετε ποτέ τον σκύλο σας ελεύθερο 
στους δρόμους και να τον κρατάτε πάντα με 
λουρί,

•  να μην αφήνετε τον σκύλο σας να 
αναπαράγεται αλόγιστα.

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες, μην 
εγκαταλείπετε την προσπάθεια! Ο Δήμος 
σας μπορεί να σας βοηθήσει, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση: διεύθυνση ιστότοπου τοπικών 
κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Γίνε ο ήρωάς του
Αυτό είναι ένα μήνυμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων - OIE / www.oie.int

This Campaign is co-funded by the European 
Union and World Animal Protection
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