
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Άλλαξε τη ζωή του! 
Άλλαξε τη ζωή σου! 

 
 

Αδέσποτα προς Υιοθεσία  
 

            Για να υιοθετήσετε  

επικοινωνήστε μαζί μας: 

Δήμος Γαλατσίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Τμήμα Υγείας και 

Υγιεινής, Γραφείο Προστασίας Ζώων , Τηλ. 213-2055-437, kabranis@galatsi.gr, 

ygeia@galatsi.gr 

 

Εάν είστε αποφασισμένοι να πάρετε ένα κατοικίδιο ζώο, προτιμήστε έ 

να αδέσποτο από το πρόγραμμα του Δήμου.  

Βοηθάτε ένα ζώο της γειτονιάς, να βρει φροντίδα και στοργή.  

  

Άρης:  

Ηλικία:  3 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, κάποιον δικό του. 

Ρόζα:  

Ηλικία: 1 

έτους 

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! 

 

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. Πηγή: ΠΦΠΟ 

Ερμής:  
Ηλικία: 10 μηνών, 

Μέγεθος: Μεσαίο 10-

25 kg  

Φύλο: Αρσενικό ,  

Μόνιμα προβλήματα 

υγείας: Όχι, 

Στειρωμένο: Ναι   

m/c: 900163000143541 

Κατάλληλος για συμβίωση με 

παιδιά/άλλα ζώα: Ναι 

 

Το όνομά μου  είναι Ερμής και σας 

φέρνω καλά νεα! Η ζωή σας θα γίνει πιο 

χαρούμενη αν με υιοθετήσετε. Έχω 

καλούς τρόπους, ζούσα σε οικογένεια, 

αλλά πλέον δε με θέλουν…  

Είμαι καλός και φιλικός με ανθρώπους 

και ζώα.  
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