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∆εσποζόμενα και Αδέσποτα
ζώα συντροφιάς
∆ικαιώματα - Υποχρεώσεις
Το μεγαλείο ενός έθνους και η πρόοδος στις ηθικές αξίες κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα
Μαχάτμα Γκάντι
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ΔΕΣΠΟ Ο
Η χρήση βίας εναντίων αδέσποτων ή δεσποζόμενων ζώων
είναι παράνομη και τιμωρείται αυστηρά
με υψηλά πρόστιμα.
Με βάση τους Ν. 4039/2012-4235/2014
Υπεύθυνος για την περίθαλψη, προστασία και επανένταξη
των αδέσποτων ζώων είναι ο Δήμος.
Πληροφορίες στα τηλ.: 15 194, 26413 63455 - 63538
ή στείλτε email: dtoa@agrinio.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τι είναι αδέσποτο ζώο
Αδέσποτο ζώο είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία
είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή συνοδού του
και δεν είναι υπό την άμεση επίβλεψη ή τον έλεγχο αυτών.

Τι είναι δεσποζόμενο ζώο
Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο που συντηρείται από τον άνθρωπο μέσα στην
κατοικία του ή στο κτήμα του για λόγους ζωοφιλίας, συντροφιάς ή φύλαξης.

Ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης σκύλου
• Σημαίνει ηλεκτρονικά το ζώο του, κατέχει βιβλιάριο υγείας και τοποθετεί
μεταλλική κονκάρδα με το αντιλυσσικό εμβόλιο.

• Προσκομίζει στο Δήμο αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης.

• Προσφέρει στο κατοικίδιό του ισορροπημένη διατροφή, φρέσκο πόσιμο νερό
και μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του.

• Μεριμνά για την ευζωία του σκύλου και για τη μη εγκατάλειψή του.
• Δεν αφήνει το ζώο του να περιπλανιέται έξω από το χώρο κατοικίας του
χωρίς την άμεση επίβλεψή του και τον βγάζει βόλτα πάντα με λουρί
σε συγκεκριμένη απόσταση.

• Καθαρίζει τα περιττώματα του σκύλου από το δρόμο.
• Οι κάτοχοι θηλυκών σκύλων οφείλουν να μεριμνούν για τη στείρωση τους.
Έτσι μειώνονται πολλές παθήσεις όπως πυομήτρα και καρκίνος του μαστού.

• Κάθε πολίτης που επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο σκύλο
να το κάνει συνειδητά, και να ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις του
απέναντι στο ζώο και για τα έξοδα που απαιτούνται.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 100-3000€
σύμφωνα με τους Ν. 4039/2012 και 4235/2014 για τη μη τήρηση των
υποχρεώσεων των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
• Να έχουμε σεβασμό για όλα τα ζώα
• Να τον πηγαίνουμε βόλτα και να συλλέγουμε τις ακαθαρσίες του
• Να φροντίζουμε και να εκπαιδεύουμε το σκύλο μας
• Να είμαστε ευγενικοί και ήσυχοι γύρω από τα σκυλιά
• Να υπάρχουν ενήλικες κοντά σε παιδιά όταν υπάρχει αδέσποτο
ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
• Να πλησιάζουμε ένα σκύλο που δεν γνωρίζουμε
• Να ενοχλούμε ένα σκύλο που τρώει, κοιμάται ή δεν φαίνεται υγιής
• Να υποθέτουμε ότι όλα τα σκυλιά είναι ευγενικά
• Να πειράζουμε τα σκυλιά ή να παίζουμε σκληρά παιχνίδια
• Να εγκαταλείπουμε ένα ζώο

Ο φοβισμένος σκύλος
1. Τα αυτιά του είναι πεσμένα
2. Τα μάτια του είναι μεγάλα και διεσταλμένα
3. Γρυλίζει και γαυγίζει από φόβο
4. Η ουρά του είναι πεσμένη & ανάμεσα στα πόδια
5. Το σώμα του τρέμει, είναι πεσμένο προς τα πίσω
και η σπονδυλική του στήλη κάνει καμπύλη
6. Προσπαθεί να φύγει μακριά

Ο εξαγριωμένος σκύλος
1. Κρατάει οπτική επαφή με σένα
2. Έχει ανοικτό στόμα και επιδεικνύει τα δόντια του
3. Το σώμα του είναι νευρικό και άκαμπτο
4. Η ουρά του είναι άκαμπτη
και γυρισμένη πάνω από την πλάτη του
5. Το τρίχωμά του πάνω στην πλάτη είναι όρθιο
6. Τα αυτιά του είναι όρθια
Ο κοινός στόχος για την προστασία και την ευζωία τόσο των αδέσποτων όσο
και των δεσποζόμενων ζώων κάνει την προσπάθεια συλλογική
και με την αρωγή του Δήμου Αγρινίου μπορεί κάθε δημότης να συμβάλλει
ενεργά μέσω της εθελοντικής του δράσης.

