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Η θέση του Φιλοζωικού Συλλόγου απέναντι στο πρόβλημα με τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς 

 

Το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς είναι μεγάλο και 

αντίστοιχα μεγάλη είναι και η ευθύνη των φιλοζωικών συλλόγων που 

πρέπει να αγωνίζονται διαρκώς γαι τα δικαιώματα των ζώων. Να κάνουν 

κάθε μέρα ότι περνάει από το χέρι τους ώστε αυτές οι αθώες ψυχούλες 

στους δρόμους κάποια στιγμή να βρουν ένα σπίτι και να σταματήσoυν 

επιτέλους να υποφέρουν. 

 

Τι πρέπει και τι οφείλουν να κάνουν οι φιλοζωικοί σύλλογοι για το ζήτημα της εφαρμογής του 

νόμου και την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς; 

Οι φιλοζωικοί σύλλογοι οφείλουν  να προστατεύουν πραγματικά τα ζώα παλεύοντας για την πλήρη 

εφαρμογή του νόμου. Πρέπει δηλαδή οι φιλοζωικοί 

σύλλογοι αντί να γεμίζουν με σκυλιά τα σπίτια των 

φιλόζωων εθελοντών και με ολοένα και πιο αυξημένα 

χρέη τους κτηνιάτρους, να απαιτήσουν από τους Δήμους 

να εφαρμόσουν το νόμο και φτιάξουν καταφύγια 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνοδευόμενα από τα 

δημοτικά κτηνιατρεία που θα αναλαμβάνουν την 

περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 

Ποιά είναι η δουλειά των φιλόζωων εθελοντών μέσα από τους φιλοζωικούς συλλόγους; 

Η δουλειά των φιλόζωων εθελοντών είναι να απαιτούν από 

τους Δήμους διαρκώς και αδιαλείπτως να κάνουν την 

δουλειά τους φτιάχνοντας καταφύγια υποδείγματα τα οποία 

συνοδευόμενα από τα δημοτικά κτηνιατρεία ή τα ιδιωτικά 

κτηνιατρεία θα λύσουν το πρόβλημα της περίθαλψης και της 

φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων με οικονομική κάλυψη από 

τους Δήμους όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος. 
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Τι πρέπει να κάνουν οι φιλοζωικοί σύλλογοι όταν οι αρμόδιες αρχές δεν διαθέτουν το ειδικό 

μηχάνημα ελέγχου ηλεκτρονικής σήμανσης ζώων συντροφιάς; 

Όπου οι αρμόδιες αρχές δεν διαθέτουν το ειδικό scanner για τον εντοπισμό της ηλεκτρονικής 

ταυτότητας(microchip), ζώου συντροφιάς, θα πρέπει με τον 

κατάλληλο νομικό τρόπο οι φιλοζωικοί σύλλογοι να 

απαιτούν τον εφοδιασμό των αρμόδιων αρχών με το ειδικό 

scanner. 

 

 

 
 
Ποια πρέπει να είναι η πληροφόρηση από την μεριά των φιλοζωικών συλλόγων για την σίτιση 
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δημόσιους χώρους; 
 

Οφείλουν οι φιλοζωικοί σύλλογοι πρώτα από όλα να μην 
παραπληροφορούν όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις τον κόσμο 
διότι η σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από απλούς πολίτες δεν 
επιβάλλεται από τον νόμο αλλά απλώς επιτρέπεται. 
 

 

 

 
Οι φιλοζωικοί σύλλογου οφέιλουν να μας προστατεύουν από την δημιουργία αγέλης επικίνδυνων 
αδέσποτων σκυλιών; 
 
Οι φιλοζωικοί σύλλογοι οφείλουν να προστατεύουν 
τον κόσμο από την δημιουργία αγελών αδέσποτων 
σκυλιών με το να μην προωθούν την ελεύθερη σίτιση 
από τον οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε σημείο, διότι 
ο τρόπος σίτισης αυτός δεν αποτελεί ούτε ένδειξη 
αλλά ούτε και σημάδι φιλοζωίας, αντίθετα αποτελεί 
εκμετάλλευση των αδέσποτων ζώων με σκοπό την 
φύλαξη κάποιων περιουσιακών στοιχείων όπως 
σπίτια, χωράφια κ.λ.π., πράγμα το οποίο κατά την 
γνώμη μας είναι απαράδεκτο. 
 
Ποιά πρέπει να είναι η θέση του φιλοζωικού συλλόγου για τον τρόπο σίτισης και ποτίσματος των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς; 
 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι φιλοζωικοί σύλλογοι να 
στηρίζουνε το ανεξέλεγκτο τάισμα αδέσποτων ζώων σε 
δρόμους και πολυκατοικίες ή πυλωτές και γκαράζ 
πολυκατοικιών για έναν και μόνο λόγο. Όταν συμβαίνει αυτό 
να ταΐζουν δηλαδή ανεξέλεγκτα οι φιλόζωοι στους δρόμους 
και σε πυλωτές και εισόδους ή γκαράζ πολυκατοικιών, 
δημιουργούνται αγέλες αδέσποτων σκυλιών που επιτίθονται 

σε ότι κινείται. Είτε πρόκειται για πεζό, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο ή δίκυκλο, το κυνηγάνε μετά 
μανίας υπερασπίζοντας τον χώρο τους, δηλαδή αυτόν που έχουν μάθει ως χώρο τους λόγο του 
συνεχούς ταΐσματος στο ίδιο σημείο πράγμα το οποίο ενισχύει την κτητική συμπεριφορά που τα 
σκυλιά ειδικά έχουν από την φύση τους.  
 
 
 



 
Ποια είναι η λύση για να υπάρχει ελεγχόμενο πότισμα και ελεγχόμενη σίτιση των                            
αδέσποτων ζώων συντροφιάς; 
 
Η λύση είναι να δημιουργηθούν σημεία σίτισης και ποτίσματος για τα αδέσποτα από τους Δήμους 
σε συνεργασία με τους φιλοζωικούς συλλόγους της κάθε 
περιοχής. Εξ’άλλου προβλέπεται και από το νόμο οι Δήμοι να 
μπορούν να δημιουργήσουν ειδικά σημεία σίτισης και 
ποτίσματος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που έχουν υπό την 
επίβλεψή τους, άρα και οι φιλοζωικοί σύλλογοι πρέπει να 
στηρίζουν παντού αυτή την πρακτική. 
 
 
 
Ποιό είναι το αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης σίτισης και του ανεξέλεγκτου ποτίσματος αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς; 
 

Το αποτέλεσμα συνήθως είναι ο τραυματισμός των μοτοσικλετιστών 
λόγω της πτώσης από την μοτοσυκλέτα από το κυνήγι των σκυλιών ή το 
δάγκωμα ενός πεζού με αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση τον 
τραυματισμό κάποιου ανθρώπου. Στην περίπτωση αυτοκινήτου ή άλλου 
οχήματος συμπεριλαμβανομένου και του δικύκλου υπάρχει πάντα η 
πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος με πιθανό 
θανάσιμο τραυματισμό, εξαιτίας του κυνηγιού των αδέσποτων σκυλιών 

σε αγέλες και μη προς τα οχήματα αλλά ακόμα και τους πεζούς. 
 
Ποιές είναι οι δραστηριότητες για την δημιουργία της φιλοζωικής συνείδησης από την μεριά του 
φιλοζωικού συλλόγου; 
 
Ο φιλοζωικός Σύλλογος καλό είναι να προσπαθεί να δημιουργεί το και να καλλιεργεί το πνεύμα της 
φιλοζωίας μέσα και από τα σχολεία. Να ζητάει δηλαδή την άδεια 
από την διεύθυνση του σχολείου για να πραγματοποιεί 
δραστηριότητες με τους μαθητές καλλιεργόντας τους έστι το 
πνεύμα της φιλοζωίας αλλά και την δημιουργία της φιλοζωικής 
συνείδησης, εξηγόντας στα παιδιά γιατί πρέπει να αγαπάμε τα 
ζώα και να τα φροντίζουμε, αλλά κυρίως γιατί τα κατοικίδιά μας 
πρέπει να τα θεωρούμε μέλη της οικογένειάς μας. 
 


