
Ζώα Συντροφιάς - Δικαιώμα 
και υποχρεώσεις όλων μας 

ως ιδιοκτητών τους

Είναι δικαίωμα όλων μας να έχουμε ένα κατοικίδιο 
εάν το επιλέξουμε και εάν το αποφασίσουμε πρέπει 
να γνωρίζουμε καλά τις υποχρεώσεις που έχει η 
επιλογή μας αυτή και να φροντίζουμε για  την 
τήρηση των υποχρεώσεων μας αυτών απέναντι στο 
ζωάκι μας, οι οποίες  για να διασφαλιστεί η ευζωία 
του και η ποιοτική ζωή αλλά καθώς επίσης και η 
υγεία του θα πρέπει αν τηρούνται απαρέγκλιτα!

Ας πάμε παρακάτω τώρα να διαβάσουμε 
μαζί και να ενημερωθούμε για το ποιες 
είναι τελικά όλες αυτές οι υποχρεώσεις μα 
για την συμβίωση με τα ζώα συντροφιάς.



Οι υποχρεώσει μας απέναντι στα 
ζώάκια συντροφιάς

Οι Υποχρεώσεις  των  ιδιοκτητών  των ζώων 
συντροφιάς είναι κάποια πράγματα που πρέπει να 
τηρούνται απαρέγκλιτα  καθώς από αυτά εξαρτάται 
από την μία πλευρά η συνεχής μείωση ολοένα και 
περισσότερο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
από την άλλη εξασφαλίζουνε την ευζωία του ζώου και 
την μη έκθεση σε κίνδυνο του ίδιου του ζώου από την 
μια πλευρά και από την άλλη πλευρά την μη έκθεση σε 
κίνδυνο κάποιου ανθρώπου από το δικό μας το ζωάκι.

Στείρωση του 
κατοικιδίου μας

Για  αυτό  λοιπόν  το  πρώτο  που  πρέπει να  
κάνουμε  είναι   να στειρώσουμε το ζωάκι μας 
εντός των πρώτων έξι μηνών από την απόκτησή 
του εφόσον ηλικιακά έχει υπερβεί το ένα έτος(Ν. 
4830/2021, Άρθρο 9 – παράγραφος 1(α)).



Σήμανση και ταυτοποίηση του σκυλάκου ή 
της γατούλας μας!

Επίσης φροντίζουμε για τη ηλεκτρονική σήμανση του 
κατοικιδίου μας με την απόκτησή του(εφόσον πάντα 
πρόκειται για σκύλο ή γάτα), και δεν το αμελούμε 
ποτέ αυτό καθώς είναι υποχρεωτικό το κάθε ζωάκι 
συντροφιάς πρέπει να σημαίνεται ηλεκτρονικά 
καθώς αυτό αποτελεί την ταυτότητά του και την 
ταυτότητα του ιδιοκτήτη του σε περίπτωση κλοπής, ή 
εξαφάνισης(αν χαθεί δηλαδή), ή στην περίπτωση της 
εγκατάλειψης ώστε να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του ζώου 
που το εγκατέλειψε και να τιμωρηθεί με το ανάλογο 
πρόστιμο και φυσικά να του επιστραφεί το σκυλί του!



Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε το δικαίωμα 
και δεν επιτρέπεται το σκυλάκι μας για κανέναν 
απολύτως λόγο να κυκλοφορεί ελεύθερο 
στον δρόμο, στην πλατεία, σε κάποιο πάρκο 
ή οπουδήποτε αλλού εκτός από το σπίτι μας. 

Κατά την διάρκεια της βόλτας…

Όταν βγάζουμε το σκυλάκι 
μας για την βόλτα του 
φροντίζουμε πάντα να 
βγαίνει από τον χώρο μας 
δεμένο με το λουρί του 
και ποτέ χωρίς αυτό αλλά 
πάντοτε κρατούμενο από 
εμάς και σε κοντινή πάντα 
απόσταση από εμάς για να 
μπορούμε να το ελέγχουμε.



Το σκυλάκι μας δεν πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερο 
χωρίς την συνοδεία μας σ εάλλον χώρο εκτός 
του σπιτιού μας γιατί μπορεί να τρομάξει από το 
οτιδήποτε και να επιτεθεί σε κάποιον συνάνθρωπο 
μας ή σε κάποιο άλλο ζωάκι ακόμα και να προκαλέσει 
τραυματισμό κάτι για το οποίο άλλωστε θα 
ευθυνόμαστε εμείς και επισύρει πλέον σύμφωνα 
με την νομοθεσία στην χώρα μας  βαριές ποινές.

Η ευζωία του κατοικιδίου μας και το δικαίωμά 
του στην ζωή…

Επειδή το κατοικίδιό μας  είτε γατάκι είναι 
είτε σκυλάκι είτε ψαράκι είναι, έχει σαφέστατα 
το δικαίωμα στην ζωή όπως και εμείς, 

Είναι έμβιο ον, μία ψυχούλα που μοιράζεται μαζί 
μας τον ίδιο χώρο σε αυτήν την γη και έχει το 
δικαίωμα να ζήσει και αυτό ποιοτικά όπως και εμείς.



Για αυτό και εμείς πρέπει να φροντίζουμε ώστε 
το ζωάκι μας να διαβιώνει σε έναν χώρο καθαρό,  
χωρίς να το παρατάμε μόνιμα σε ένα μπαλκόνι ή μία 
ταράτσα κάτι που άλλωστε και νομικά απαγορεύεται 
και προβλέπονται από τον νόμο οι ανάλογες 
ποινές, καθώς επίσης είμαστε υποχρεωμένοι να 
φροντίζουμε για την ιατροφαρμακευτική του 
περίθαλψη κάτι που άλλωστε θα κάναμε και για 
εμάς τους ίδιους(άρα γιατί όχι και για το ζωάκι μας).

Μεριμνούμε για την υιοθεσία τους...



Επιπλέον πρέπει να φροντίζουμε πάντα ώστε να 
μην το εγκαταλείπουμε ποτέ και αν κάποια στιγμή 
δεν μπορούμε για τον οποιονδήποτε λόγο να το 
κρατήσουμε και να το συντηρήσουμε τότε πολύ 
απλά δεν το εγκαταλείπουμε και σε συνεργασία 
με κάποια φιλοζωική οργάνωση και τον οικείο 
Δήμο μας φροντίζουμε για την άμεση υιοθεσία του.

Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί στον 
δρόμο! Άλλωστε σκεφτείτε το και αλλιώς! Εσάς θα 

σας άρεσε αν μένατε στον δρόμο!;

Φιλοζωική Ομάδα Ναυπλίου



Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών 
ζώων συντροφιάς


