
Φρίξος:  
Ηλικία: 2 
ετών, 

Μέγεθος: Μεσαίο 10-25 kg  
Φύλο: Αρσενικό ,  
Μόνιμα προβλήματα υγείας: Όχι, 
Στειρωμένο: Ναι 
Αριθμός microchip: 99000000344740 
Κατάλληλος για συμβίωση με 
παιδιά/άλλα ζώα: Ναι 
Ο Φρίξος κυκλοφορούσε επί μέρες 
στους δρόμους του Γαλατσίου και 
λόγω του χαρακτήρα του, αγαπήθηκε 
από όλους. Είναι καλός και φιλικός με 
ανθρώπους και ζώα. Θα δοθεί 
στειρωμένος και τσιπαρισμένος με 
δήλωση υιοθεσίας. 

Χάρυ:  
Ηλικία: >7 ετών, Μέγεθος: Μεσαίο 10-25 kg  
Φύλο: Αρσενικό,  
Μόνιμα προβλήματα υγείας: Όχι, 
Στειρωμένο: Ναι 
Αριθμός microchip: 990000003445778 
Κατάλληλος για συμβίωση με παιδιά/άλλα 
ζώα: - 
Ο Χάρυ, είναι  ημίαιμο GoldenRetriever, που 
μετά από μεγάλο ταξίδι, βρέθηκε στο 
Γαλάτσι, φορώντας ακόμη ένα χωνί. 
Πιθανώς εγκαταλείφθηκε ή το έσκασε από 
κάπου, κατά τη διάρκεια θεραπείας ωτίτιδας. 
Λόγω της ταλαιπωρίας του είναι 
επιφυλακτικός με ανθρώπους και ζώα. Η 
οικογένειά του, αν υπάρχει, δεν έχει βρεθεί. 
Θα γίνεις εσύ ο νέος του κηδεμόνας;  

 

 
 
 
 

Για να υιοθετήσετε  
επικοινωνήστε μαζί μας: 

 
Δήμος Γαλατσίου, Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Τμήμα 
Υγείας και Υγιεινής, Γραφείο 

Προστασίας Ζώων , Τηλ. 2102222011 
φαξ. 2102222583, ygeia@galatsi.gr 

 

Ο υπεύθυνος κηδεμόνας συνοδεύει το ζώο 
του με λουρί και μεριμνά για τον άμεσο 
καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα 
περιττώματά του. Του αφιερώνει χρόνο και 
το θεωρεί μέλος της οικογένειάς του. 
Καταλαβαίνει πως το ζώο θα είναι δέσμευση 
για πολλά πολλά χρόνια και μαθαίνει στα 
παιδιά του να τα σέβονται και να τα 
αγαπάνε. Τέλος, φροντίζει το κατοικίδιό του 
όταν γεράσει και αντιμετωπίσει, όπως και οι 
άνθρωποι, προβλήματα υγείας.  
- Μην εγκαταλείπετε ένα ζώο.  
- Μην προσφέρετε κατοικίδια ως δώρο 

χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον 
μελλοντικό κηδεμόνα τους 

- Μην κακομεταχειρίζεστε ένα κατοικίδιο ζώο 
- Μην πετάτε νεογέννητα ζώα στο δρόμο.  
- Μην αφήνετε το κατοικίδιό σας να 

περιφέρεται μόνο του.  
Εάν είστε αποφασισμένοι να πάρετε ένα 
κατοικίδιο ζώο, προτιμήστε ένα αδέσποτο 
από το πρόγραμμα του Δήμου. Βοηθάτε ένα 
ζώο της γειτονιάς, να βρει φροντίδα και 
στοργή. Πηγή: ΠΦΠΟ 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Άλλαξε τη ζωή του! 
Άλλαξε τη ζωή σου! 

 

 
Αδέσποτα προς Υιοθεσία  

του Δήμου Γαλατσίου 
 

Υιοθέτησε 
ένα 

αδέσποτο 



Blacky:  
Ηλικία: 2 ετών, 
Μέγεθος:  
Μεσαίο10-25 kg
Φύλο:  
Θηλυκό  
Μόνιμα 
προβλήματα 
υγείας: Όχι, 

Στειρωμένο:Ναι, Αρ.mic:968000010050884 
Κατάλληλο για συμβίωση με παιδιά: Ναι 
Κατάλληλο για συμβίωση με άλλα ζώα: 
Όχι 
Η σκυλίτσα των φωτογραφιών βρέθηκε 
στο Γαλάτσι. Ήταν από σπίτι, χαμένη. 
Είναι πολύ καλή με τους ανθρώπους, 
δυσκολεύεται όμως να συνυπάρχει με 
άλλα ζώα. Χρειάζεται ένα σπίτι, δεν της 
αξίζει να ζει μακροχρόνια σε κλουβί. Θα 
βρεθεί κάποιος να ανοίξει την αγκαλιά 
του; 

Πειρατής:  
Ηλικία: 2 ετών, 
Μέγεθος: 
Μεσαίο10-25kg
Φύλο: 
Αρσενικό, 
Μόνιμα 
προβλήματα 
υγείας: Όχι, 

Στειρωμένο: Ναι 
Αριθμός microchip: 941000023604061 
Κατάλληλος για συμβίωση με παιδιά: Ναι 
Καταλληλος για συμβίωση με άλλα ζώα: 
Όχι 
Βρέθηκε στο Γαλάτσι, δεν ήξερε από 
δρόμους. Δυστυχώς μήνες τώρα δεν τον 
αναζήτησε κανείς. Δεν έχει συνηθίσει να 
ζει με άλλα ζώα, αλλά είναι πολύ καλός 
με τους ανθρώπους. Ποιος θα βρεθεί να 
του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία; 
 

 
Μπιάνκα:  
Ηλικία: 3 ετών, 
Μέγεθος:Μικρό 
< 10 kg 
Φύλο:  Θηλυκό, 
Βιβλ. υγείας: Ναι 
Μόνιμα 
προβλήματα 
υγείας: Όχι, 
Στειρωμένη 
Αριθμός 

microchip:  941000022326363 
Κατάλληλος για συμβίωση με παιδιά: 
Ίσως, Κατάλληλος για συμβίωση με άλλα 
ζώα: Ναι 
Το κορίτσι αυτό περιμένει για δεύτερη 
φορά τον άνθρωπό της... Την 
ονομάσαμε Μπιάνκα. Είναι λευκή 
μικρόσωμη, νεαρή (περίπου 3 ετών) και 
στειρωμένη. Ψάχνει σπίτι! Ο κηδεμόνας 
της πρέπει να της δίνει πολύ σαφείς 
εντολές/οδηγίες. Τα πάει καλά με τα άλλα 
ζώα.. Είναι κρίμα να παραμένει σε κλουβί. 

Άρης:  
Ηλικία:  2 ετών, 
Μέγεθος: 
Μικρό < 10 kg 
Φύλο: 
Αρσενικό , 
Βιβλ. υγείας: 
Ναι 
Μόνιμα 

προβλήματα υγείας: Όχι, Στειρωμένο: Ναι 
Αριθμός microchip: 990000002895332 
Κατάλληλος για συμβίωση με παιδιά: Ναι 
Κατάλληλοςσυμβίωση με άλλα ζώα: - 
 
Ο Άρης βρέθηκε ως πολύ φοβισμένο 
κουτάβι στο Γαλάτσι. Παρόλο που έχει 
ενηλικιωθεί, παραμένει μικρόσωμος και 
πολύ αδύνατος. Οι εξετάσεις έχουν δείξει 
ότι είναι υγιής και έχει πολύ καλή όρεξη. 
Ωστόσο, η ζωή σε κλουβί, δεν τον άφησε 
να ζει και να αναπτύσσεται φυσιολογικά. 
Φοβάται, γιατί δεν έχει γνωρίσει την 
αγκαλιά και τη ζωή με ένα κηδεμόνα. 
Αξίζει την αγάπη, αξίζει να βρει κάποιον 
δικό του. 

 
Ρόκυ:  
Ηλικία: 2 ετών, 
Μέγεθος: 
Μεσαίο 10-25 
kg  
Φύλο: 
Αρσενικό, 
Βιβλ. υγείας: 
Ναι 

Μόνιμα προβλήματα υγείας: Όχι, 
Στειρωμένο 
Αριθμός microchip: 990000003445209 
Κατάλληλος για συμβίωση με παιδιά: Ναι 
Κατάλληλος για συμβίωση με άλλα ζώα: 
Όχι 
Βρέθηκε στο Γαλάτσι. Κάποιος το 
παράτησε σε μια αυλή ιδιώτη. Μπορεί να 
συμβιώσει με μεγαλόσωμα θηλυκά, αλλά 
είναι επιφυλακτικός με τα υπόλοιπα. 
Αναζητείται υπεύθυνη υιοθεσία. 

Σίμπα:  
Ηλικία: 4 ετών, 
Μέγεθος: Μεσαίο 
10-25 kg  
Φύλο: Αρσενικό, 
Βιβλ. υγείας: Ναι 
Μόνιμα προβλήματα 
υγείας: Όχι, 
Στειρωμένο: Ναι 
ΜC900119000031653 
Κατάλληλος για 
συμβίωση με 

παιδιά/άλλα ζώα: Ναι 
Ο Σίμπα, βρέθηκε στο Γαλάτσι. 
Ειδοποιηθήκαμε να τον παραλάβουμε 
από κάποιον που «τον βρήκε» αλλά «δεν 
μπορούσε να το κρατήσει». Είναι 
άγνωστο πόσο παρέμεινε σε σπίτι. Είναι 
παρα πολύ φιλικός με ανθρώπους, 
ήπιου χαρακτήρα. Ως τώρα δεν 
κατάφερε να βρει κάποιον να τον 
υιοθετήσει. Θα γίνει υπέροχος 
σύντροφος σε όποιον ανοίξει την καρδιά 
του για αυτόν. 

Ρόζα:  
Ηλικία: 7 
μηνών 
Μέγεθος: 
Μεσαίο  
(10-25 kg)  
Φύλο: 
Θηλυκό 
Βιβλ. Υγείας: 
Ναι 

Μόνιμα Προβλήματα Υγείας: Όχι  
M/C: 941000024749585 
Κατάλ. συμβίωση παιδιά/ζώα: Ναι 
 
Η Ρόζα η κουταβίτσα μας! Στειρωμένη και 
χαρούμενη περιμένει τον άνθρωπό της! 
Τα πάει πολύ καλά με ανθρώπους και 
ζώα. Θα γίνει έως 24 κιλά. Θα γίνει η 
καλύτερή σας φίλη! 
 

Λούνα:  
Ηλικία: 1,5 
ετών  
Μέγεθος: 
Μεσαίο (10-25 
kg)  
Φύλο: Θηλυκό 
Βιβλ. Υγείας: 
Ναι 
Μόνιμα 
Προβλήματα 
Υγείας: Όχι  
M/C: 

963008001056160 
Κατάλληλος για συμβίωση με παιδιά: Ναι 
Κατάλληλος για συμβίωση με άλλα ζώα: 
Όχι γάτες 
Είναι δυνατόν να μην αγαπήσεις ένα 
τόσο γλυκό προσωπάκι; Κι όμως, η 
Λούνα ήταν ανεπιθύμητη. Τα πάει καλά 
με τους ανθρώπους και άλλους 
σκύλους, όχι όμως με μικρόσωμα ζώα 
(γάτες). Μπορούμε να της βρούμε ένα 
σπίτι;  

 


