
ΓΊΝΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΊΔΊΟΚΤΉΤΉΣ ΣΚΥΛΟΥ:

ΕΊΣΑΊ ΕΤΟΊΜΟΣ  
ΝΑ ΓΊΝΕΊΣ ΉΡΩΑΣ;

Πετύχατε μεταξύ 7 και 13 βαθμούς.
Σας προτείνουμε να παγώσετε για λίγο τα σχέδιά σας για να βεβαιωθείτε ότι τα πράγματα 
θα πάνε τέλεια για τη μεγάλη μέρα. Είναι καλύτερα να προχωρήσετε αργά και προσεχτικά, 
για να αποφύγετε τα λάθη.

Πετύχατε μεταξύ 14 και 17 βαθμούς. 
Τα σχέδιά σας βρίσκονται στο σωστό δρόμο και μπορείτε να προχωρήσετε. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε τα στοιχεία ανθρώπων και οργανώσεων κοντά σας που μπορούν να σας 
βοηθήσουν αν χρειαστεί.

Πετύχατε περισσότερους από 18 βαθμούς. 
Είστε πανέτοιμοι! Αλλά μην ξεχνάτε, όλοι κάνουν λάθη. Ο κτηνίατρος είναι ο καλύτερος 
σύμμαχός σας αν έχετε αμφιβολίες!

Η ιδιοκτησία ενός σκύλου δίνει μεγάλη χαρά. Από την άλλη, ο σκύλος σας χρειάζεται 
προσοχή, φροντίδα, χρόνο και χρήμα. Πριν δεσμευτείτε και φέρετε έναν σκύλο στην 
οικογένεια, απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις για να βεβαιωθείτε ότι είστε πραγματικά 
έτοιμοι να γίνετε ήρωας για τον σκύλο σας και υπεύθυνος ιδιοκτήτης.

Ομοίως, αν μόλις αποκτήσατε σκύλο, αφιερώστε πέντε λεπτά από το χρόνο σας για να 
απαντήσετε σε αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο. Θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν 
είστε πλήρως προετοιμασμένοι για αυτήν τη νέα περιπέτεια ή αν χρειάζεστε και άλλες 
εξειδικευμένες συμβουλές ή βοήθεια.

Ανάλυση των απαντήσεών 
σας:

  1 βαθμός
  2 βαθμοί
  3 βαθμοί

 x 1

 x 2

 x 3

Total
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1. Γιατί θέλετε να αποκτήσετε σκύλο;
Θέλετε απλώς να χαροποιήσετε τα παιδιά σας επ’ ευκαιρία κάποιας ιδιαίτερης περίστασης, ή 
μήπως σχεδιάζατε εδώ και καιρό να τον αποκτήσετε; Είχατε σκύλο παλιότερα ή είναι η πρώτη 
φορά; Η ιδιοκτησία σκύλου είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση η οποία δεν μπορεί να 
σταματήσει όποτε εσείς το θελήσετε.

  Είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τα παιδιά, ήθελαν να αποκτήσουν κάποιο κατοικίδιο.

  Το συζητούσαμε ήδη ως οικογένεια εδώ και καιρό. Αν και έχουμε ακόμα κάποιες 
αμφιβολίες, τα πάντα είναι έτοιμα για να υποδεχτούμε έναν σκύλο στο σπιτικό μας

 Είχα πάντα σκύλους και θέλω να αποκτήσω έναν ακόμα σύντροφο.

2. Πόσο χρόνο μπορείτε να αφιερώσετε στον σκύλο σας;
Σε όλους τους σκύλους αξίζει να έχουν πολλή προσοχή. Ορισμένες φυλές την χρειάζονται 
ακόμη περισσότερο από άλλες. Θα πρέπει να αφιερώσετε πολύ χρόνο στη την εκπαίδευση, 
τον καλλωπισμό και το παιχνίδι μαζί τους. Το μεγάλωμα ενός σκύλου είναι μια δουλειά 
πλήρους απασχόλησης.

 Λιγότερο από μία ώρα την ημέρα.

  Μεταξύ μίας και δύο ωρών την ημέρα.

 Περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα.

3. Πόσο χώρο έχετε;
Μένετε σε σπίτι με κήπο ή σε διαμέρισμα χωρίς μπαλκόνι; Ανάλογα με την κατάστασή σας, 
θα πρέπει να σκεφτείτε το χώρο που μπορείτε να προσφέρετε στον σκύλο σας. Ορισμένες 
φυλές προσαρμόζονται εύκολα σε μικρούς χώρους, ενώ είναι δύσκολο για άλλες. 
Θυμηθείτε ότι προετοιμάζεστε να καλωσορίσετε ένα νέο μέλος στην οικογένεια και ότι θα 
χρειαστεί το δικό του χώρο.

 Μένουμε σε διαμέρισμα με περιορισμένη πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους.

  Μένουμε σε διαμέρισμα κοντά σε πάρκο ή δάσος.

  Μένουμε σε σπίτι με κήπο που είναι εύκολα προσβάσιμος στο ζώο, ακόμη και όταν 
δεν είμαστε εκεί.

4. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός σας;
Ως ιδιοκτήτης σκύλου, θα είστε υπεύθυνοι για το κόστος της φροντίδας του: 
τροφές, αλλά και κτηνιατρική περίθαλψη, εφόσον απαιτείται, περιστασιακά έξοδα 
ενδιαιτήματος (ξενοδοχείου σκύλων), κ.λπ. Έχετε κάνει τους υπολογισμούς σας;

 Μερικές φορές τα χρήματα είναι λιγοστά προς το τέλος του μήνα.

  Έχουμε υπολογίσει τον απαραίτητο μηνιαίο προϋπολογισμό και μπορούμε να 
αντεπεξέλθουμε οικονομικά.

  Είμαστε αρκετά ευκατάστατοι και μπορούμε να αντεπεξέλθουμε εύκολα στα έξοδα 
για τη φροντίδα του σκύλου μας.

5. Υπάρχει κάποιος να φροντίζει τον σκύλο σας όταν λείπετε ή 
έχετε κάποιο πρόβλημα; 
Μερικές φορές ίσως να αδυνατείτε να φροντίσετε τον σκύλο σας ή ίσως να μην μπορείτε 
να τον πάρετε μαζί σας στις διακοπές. Το έχετε σκεφτεί και έχετε βρει ήδη κάποια λύση;

  Όχι, δεν το έχω σκεφτεί, και τώρα αναρωτιέμαι ποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει.

   Ναι, έχω οικογένεια και φίλους που θα μπορούσαν να φροντίσουν τον σκύλο μου αν είναι 
απαραίτητο.

 Ναι, έχω ήδη μια λίστα ενδιαιτήματος (ξενοδοχείου σκύλων) για όταν λείπουμε.

6. Γνωρίζατε ότι οι αδέσποτοι σκύλοι μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια στη χώρα μας; Κατά τη γνώμη 
σας, ποιος είναι ο κύριος λόγος που υπάρχουν αδέσποτοι σκύλοι;

 Πρόκειται για σκύλους με ιδιοκτήτες που περιφέρονται ελεύθερα.

 Πρόκειται για εγκαταλελειμμένους σκύλους.

 Πρόκειται για σκύλους χωρίς ιδιοκτήτες που αναπαράγονται.

7. Επομένως είναι σημαντικό να μην επιδεινώνουμε την 
κατάσταση. Ποια νομίζετε ότι είναι τα βασικά πράγματα που 
μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε το πρόβλημα;

  Να σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν πάρουμε σκύλο.

 Να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τον σκύλο μας.

  Να βάζουμε ταυτότητα ως και σε άλλα σημεία, να εμβολιάζουμε τον σκύλο μας, καθώς 
επίσης να ελέγχουμε την αναπαραγωγή του.


