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ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΣΑΣ... 

 

... ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΟ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΉΤΕΣ. 

 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ OIE ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 
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ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ! 
 
 

Η καθημερινή φροντίδα του  σκύλου 
δίνει   ευχαρίστηση  και  πολλή  αγάπη, 
αλλά  μπορεί επίσης να είναι δύσκολη, 
καθώς  οφείλουμε να ελέγχουμε την 
αναπαραγωγή του  στο  πλαίσιο της 
παγκόσμιας  προσπάθειας  για  τον 
έλεγχο του πληθυσμού των σκύλων. 

 

Ακόμα  και  όταν  τα  πράγματα 
περιπλέκονται, πρέπει να  θυμάστε ότι  ο 
σκύλος    εξαρτάται   από    εσάς    για   τις 
ανάγκες του,  όπως την υγεία,  το φαγητό, 
τις βόλτες και το παιχνίδι  του.  Πρέπει  να 
θυμάστε ότι είστε ο ΗΡΩΑΣ του! 

 

Επιπλέον, οι πληθυσμοί αδέσποτων 
σκύλων  ενέχουν  διάφορους κινδύνους, 
όπως αρρώστιες, επιθετική συμπεριφορά 
και ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο. 

 

Το έγγραφο αυτό  έχει σχεδιαστεί από  τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 
Ζώων (OIE) προκειμένου «να σας βοηθήσει 
να είστε ήρωας για τον σκύλο σας κάθε 
ημέρα  και  υπεύθυνος  ιδιοκτήτης  για 
όλους». Στο έγγραφο θα βρείτε συμβουλές 
για τη σωστή φροντίδα όλων των αναγκών 
του  σκύλου  σας,  ενώ  παράλληλα θα 
σέβεστε τους  συνανθρώπους σας και τα 
άλλα ζώα γύρω του. Είτε έχετε  ήδη σκύλο 
είτε σκέφτεστε να αποκτήσετε έναν,  αυτό 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
το έγγραφο θα σας  βοηθήσει να 
κατανοήσετε τις υποχρεώσεις σας ως 
υπεύθυνος ιδιοκτήτης. 
 

“BE A HERO 
Γίνετε ένας υπεύθυνος ιδιοκτήτης 
προς όφελος του σκύλου  σας, 
των άλλων  ζώων, αλλά  και των 
συνανθρώπων σας.” 

 

 
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΣΚΥΛΟ; 

Υπάρχουν πολλοί  λόγοι  που  ίσως  να θέλετε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας:  για να 
ευχαριστήσετε τα παιδιά  σας,  επειδή αγαπάτε τους  σκύλους, για να προστατεύσετε το 
σπίτι σας,  κ.λ.π. Αλλά πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι.  Συμπληρώστε το 
συνημμένο ερωτηματολόγιο, διαβάστε αυτό  το φυλλάδιο ή βρείτε  περισσότερες 
πληροφορίες στη διεύθυνση  http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pets/931-
zoasyntrofiasiatria 
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1η ηρωική πράξη 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημάνει ηλεκτρονικά 
και καταγράψει τον σκύλο σας 

 
 
Το να έχετε  τον σκύλο στο πλάι  σας  είναι 
κάτι που  σας  ευχαριστεί. Ωστόσο,  από  τη 
φύση τους οι σκύλοι παραστρατούν, 
ξεφεύγουν και μερικές φορές χάνονται. 

 

Η στιγμή  που  συνειδητοποιείτε ότι  ο 
σκύλος  σας  έχει φύγει  και δεν  επιστρέφει 
είναι ιδιαίτερα  αγχωτική, είναι όμως  ακόμα 
πιο αγχωτική για τον σκύλο σας. Πολλοί 
αδέσποτοι σκύλοι θα μπορούσαν να είχαν 
επιστραφεί στους  ιδιοκτήτες ή στην 
κοινότητά τους  αν είχαν ηλεκτρονική 
σήμανση και καταγραφή στη Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση Σήμανσης και 
Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και 
των Ιδιοκτητών τους! 

 
Η ηλεκτρονική σήμανση για τον 
σκύλο  είναι: 
- Εύκολη 
- Σίγουρη 
- Κάτι που πρέπει να κάνετε 
απαραιτήτως! 

Και είναι υποχρεωτική, όχι μόνο για να 
ξαναβρείτε τον σκύλο σας  αν τον χάσετε, 
αλλά  και για να αποτραπεί η αύξηση του 
πληθυσμού των αδέσποτων. 

 
 
Μπορείτε  να  βάλετε  εύκολα   ταυτότητα 
στον  σκύλο  σας,  έτσι θα συνεχίσετε να 
μοιράζεστε στιγμές  ευτυχίας μαζί του, 
ακόμα και αν αποχωριστείτε. 
 

“BE A HERO 
γίνετε  υπεύθυνος ιδιοκτήτης 
φροντίζοντας για την ηλεκτρονική 
σήμανσή του και επιβλέποντάς τον 
πάντα.” 

 

 
 
Να τον  προσέχετε πάντα! 

Ο σκύλος  σας  χρειάζεται άσκηση.  Ο χρόνος που  μοιράζεστε μαζί του  στην ύπαιθρο, με 
παιχνίδια  και πολύ  τρέξιμο,  είναι πραγματική ευχαρίστηση. 
Θυμηθείτε ότι ο σκύλος σας μπορεί να τρέξει και να απομακρυνθεί γρήγορα. Ως υπεύθυνος 
ιδιοκτήτης πρέπει να επιτηρείτε τον  σκύλο  σας  ανά  πάσα  στιγμή,  να μην τον  αφήνετε 
ποτέ  να περιφέρεται στους  δρόμους μόνο του και, όποτε χρειάζεται, να τον έχετε  πάντα 
δεμένο με λουρί. 

 



4  

2η ηρωική πράξη 
Μην αφήνετε τον  σκύλο  σας  να 
αναπαράγεται αλόγιστα 

 
 

Η σωστή διαχείριση της αναπαραγωγικής 
υγείας  του  σκύλου  σας  είναι  το  κλειδί  για 
την αποφυγή ανεπιθύμητων κουταβιών, 
διασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο του 
πληθυσμού. 

 
Η  στείρωση   του   σκύλου   σας   είναι  ένας 
απλός και  υπεύθυνος τρόπος για  να  μην 
αυξάνεται  ο πληθυσμός. Αρκεί μια γρήγορη 
επίσκεψη  στον   κτηνίατρο  για  να  μάθετε 
ποιες λύσεις  υπάρχουν προκειμένου να 
εξασφαλίσετε την καλή διαβίωση του σκύλου 
σας. 

 
Ο κτηνίατρος είναι το καταλληλότερο άτομο 
για να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις 
διαθέσιμες λύσεις και να σας βοηθήσει να 
επιλέξετε ό,τι είναι καλύτερο για τον σκύλο 
σας. 

 

“BE A HERO 
για τον  σκύλο  σας  και υπεύθυνος 
ιδιοκτήτης. Μην αφήνετε τον  σκύλο 
σας  να αναπαράγεται ελεύθερα, για 
να μην αυξηθεί  ο πληθυσμός των 
αδέσποτων.” 

 
 

Υπάρχουν τρόποι για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή του σκύλου σας: 

• Στείρωση 
• Διαχωρισμός των θηλυκών  σε οίστρο  από  τα αρσενικά 
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3η ηρωική πράξη 
Εμβολιάστε το  σκύλο  σας  και να 
επισκέπτεστε τον  κτηνίατρο τακτικά 

 
 
Πρέπει να επισκέπτεστε τον κτηνίατρο 
τακτικά, όχι μόνο  για την υγεία  του  σκύλου  
σας, αλλά και για τον περιορισμό της  
μετάδοσης ασθενειών στον άνθρωπο. 

 

ΕΜΒΌΛΊΑΣΜΌΣ 
 

• Κάθε δέκα λεπτά, κάποιος στον κόσμο πε- 
θαίνει από λύσσα και στις περισσότερες 
περιπτώσεις πρόκειται για παιδιά  που  τα 
έχουν δαγκώσει λυσσασμένοι σκύλοι. 

• Ο εμβολιασμός προστατεύει τους  σκύλους 
από  τη λύσσα και άλλες ασθένειες που 
μπορούν να επηρεάσουν την ευζωία τους ή 
ακόμα και να αποβούν μοιραίες, αλλά 
παράλ- ληλα είναι μια πράξη 
υπευθυνότητας που προστατεύει τα άλλα 
ζώα και τους  ανθρώ- πους από 
ενδεχόμενες μολύνσεις. 

Ρωτήστε τον κτηνίατρο για τις διαθέσιμες λύ- 
σεις. 

ΕΛΕΓΧΌΣ ΠΑΡΑΣΊΤΩΝ 

• Προστατεύστε τον σκύλο σας από εξωτερι- 
κά  παράσιτα, όπως  τσιμπούρια και  ψύλ- 
λους.  Τα τσιμπούρια προκαλούν ασθένειες 
που  μπορεί  να  αποβούν μοιραίες για τον 
σκύλο σας. 

• Προστατεύστε τον σκύλο σας από τα ενδο- 
παράσιτα. Τα ενδοπαράσιτα  μπορεί  να είναι 
δυσάρεστα  για τον σκύλο σας. Μπορούν 
επίσης να προκαλέσουν ασθένειες που  
μεταδίδονται στον άνθρωπο, ιδιαίτερα  τα 
παιδιά. 

Οι τακτικές εξετάσεις είναι ο καλύτερος τρό- 
πος  για αποφύγετε τυχόν  προβλήματα και 
για να διατηρήσετε τον σκύλο και την οικογέ- 
νειά σας υγιείς. 

“BE A HERO 
για τον σκύλο  σας και επισκεφθείτε τους 
ειδικούς που χρειάζεται! Να είστε 
υπεύθυνος ιδιοκτήτης:  προστατεύστε τον 
σκύλο  σας από ασθένειες και παράσιτα.” 

 
Συμμετέχετε στην παγκόσμια προσπάθεια του OIE για να εξαλείψουμε την λύσσα 
που  μεταδίδεται στους ανθρώπους. 

  • Η λύσσα σκοτώνει  σχεδόν  70.000 ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο κυρίως. 
• Πάνω από  το 90%  των περιστατικών λύσσας  σε ανθρώπους προκαλείται από  δάγκωμα 
μολυσμένου σκύλου. 

• Εμβολιάζοντας το 70%  των σκύλων, θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε πλήρως τη λύσσα 
στον κόσμο. 

• Εμβολιάστε τον σκύλο σας για να απαλλάξουμε ανθρώπους και ζώα από  την απειλή  της 
λύσσας. Μαζί μπορούμε να εξαλείψουμε τη λύσσα. 
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4η ηρωική πράξη 
Να φροντίζετε καλά τον  σκύλο  σας 

 
 

Η θρεπτική, ισορροπημένη διατροφή είναι 
απαραίτητη για  να  παραμένει ο  σκύλος 
σας υγιής. 

 
Στη   διατροφή,  οι   σκύλοι   μοιάζουν    με 
τους  ανθρώπους. Τρώνε τα πάντα, που 
σημαίνει ότι μπορούν να ζήσουν  υγιή ζωή, 
ενώ τρώνε  διάφορες τροφές. Κρέας, 
λαχανικά,   δημητριακά,  όλα   είναι  μέρος 
της διατροφής ενός  σκύλου. 

 
Εξασφαλίζοντας την πρόσληψη επαρκούς 
ποσότητας τροφής από το σκύλο σας για την 
κάλυψη των αναγκών του, αποτρέπετε την 
εκδήλωση πιθανής επιθετικής συμπεριφοράς 
του λόγω πείνας.  Από την   άλλη   πλευρά,  
δεν   πρέπει  να   τον ταΐζετε  υπερβολικά, 
καθώς  παχαίνει,  με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύει  από  ασθένειες όπως ο 
διαβήτης. 

 
 
 
 
 
 
 
“BE A HERO 
για τον  σκύλο  σας,  φροντίζοντας  για 
τις βασικές ανάγκες του. 
Να είστε υπεύθυνος ιδιοκτήτης:  μην 
αφήνετε τον  σκύλο  σας  να αναπτύσσει 
επιθετική συμπεριφορά λόγω 
εγκατάλειψης, έλλειψης τροφής ή 
υπερβολικής τιμωρίας.” 

 
 
 
 

Ρωτήστε τον κτηνίατρο πώς  πρέπει να ταΐζετε  σωστά τον σκύλο σας. 
 
 

Φροντίστε καλά τον  σκύλο  σας: 

• Φροντίστε  ο  σκύλος   σας   να  είναι  καθαρός  χρησιμοποιώντας ειδικό  σαμπουάν  και 
καθαρίζοντας τα αυτιά και τα μάτια του. 

• Ταΐστε τον σκύλο σας με τις σωστές τροφές, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του. 
• Βγάζετε  τον σκύλο σας για άσκηση κάθε ημέρα. 
• Αφιερώνετε χρόνο  για παιχνίδι με τον σκύλο σας. 



7 

5η ηρωική πράξη 
Αναζητήστε βοήθεια 

 
 
Παρά τις προσπάθειες και την αγάπη  σας, 
ίσως  δυσκολεύεστε ακόμα  να φροντίζετε 
τον   σκύλο   σας.   Ίσως   διαπιστώσετε  ότι 
είναι πιο περίπλοκο απ’ ό,τι περιμένατε ή 
ίσως  περνάτε κάποιες αλλαγές στη  ζωή 
σας  που   σας  δυσκολεύουν  να αντιμετω- 
πίσετε τις ευθύνες της ιδιοκτησίας. 

 
Αν και σας  συνιστούμε  ιδιαίτερα  να 
κατανοήσετε πλήρως όλες  τις  δυσκολίες 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός σκύλου 
πριν την επιχειρήσετε, ίσως κάποτε 
διαπιστώσετε ότι η ιδιοκτησία ενός  σκύλου 
δεν είναι πλέον δυνατή  για εσάς.  Οι 
ιδιοκτήτες μερικές φορές  σκέφτονται να 
εγκαταλείψουν τους  σκύλους τους  για 
διάφορους λόγους: 

• Δυσκολεύονται   να   εκπαιδεύσουν  τον 
σκύλο 

• Σημαντικές αλλαγές στη ζωή: μετακόμιση, 
απόκτηση παιδιών  κ.λπ. 

• Έλλειψη χρόνου 

• Κόστος  συντήρησης και κτηνιατρικής 
περίθαλψης 

 
Αν δυσκολεύεστε να κρατήσετε τον σκύλο 
σας,  μην αισθανθείτε ενοχές, αλλά επίσης 
μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια. 
Ύπάρχουν πολλές λύσεις,  αντί να 
εγκαταλείψετε τον  σκύλο  σας.  Ως πρώτο 
βήμα,   μιλήστε   στον   κτηνίατρό  σας.   Θα 
σας δώσει κάποιες εύκολες λύσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“BE A HERO 
μην εγκαταλείψετε τον  σκύλο 
σας,  αναζητήστε βοήθεια. Να είστε 
υπεύθυνος ιδιοκτήτης:  μην 
εγκαταλείψετε τον  σκύλο  σας  στο 
δρόμο. Ίσως να υπάρχει κάποιος 
άλλος ήρωας  εκεί έξω που  περιμένει 
να τον  βοηθήσει.” 

 
 
 
Αναζητήστε βοήθεια. Πολλοί  θα προθυμοποιηθούν να σας  βοηθήσουν. 
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Be a hero. 
Γίνετε ένας  υπεύθυνος ιδιοκτήτης προς 
όφελος του σκύλο σας,  των άλλων ζώων, 
αλλά και των συνανθρώπων σας. 

 
 
 

Βεβαιωθείτε ότι  είστε   έτοιμοι   να  πάρετε  σκύλο. Να  θυμάστε ότι  ο 

σκύλος αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο  μέλος της οικογένειάς σας και, ως 

εκ τούτου, θα χρειαστεί χρόνο, χρήματα, προσοχή και φροντίδα. 
 

Είτε έχετε τον  σκύλο  σας  εδώ  και χρόνια είτε  είστε  νέος ιδιοκτήτης, 

γίνετε  ήρωας  για το νέο  φίλο  σας κάνοντας αυτές τις ηρωικές  πράξεις! 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στον  
σκύλο  σας 

 
2. Μην αφήνετε τον  σκύλο  σας  να αναπαράγεται αλόγιστα 

 
3. Να επισκέπτεστε τον  κτηνίατρο τακτικά 

 
4. Να φροντίζετε καλά τον  σκύλο  σας 

 
5. Αναζητήστε βοήθεια 

 

 
More information 
www.oie.int 

behishero - country 
 

 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Άυτό είναι ένα μήνυμα από τον Παγκόσμιο Όργανισμό για την Υγεία των Ζώων - OIE / www.oie.int 


