
                                                                           

 

 
 
 
 

 

 
 

Άλλαξε τη ζωή του! 
Άλλαξε τη ζωή σου!  

 
Γιατί να υιοθετήσω;  
 
 

1. Κάνουν καλό στην υγεία: Είναι ιατρικά αποδεδειγμένο πως τα ζώα μειώνουν τις 

αλλεργίες και την εκδήλωση άσθματος.  

2. Δεν νιώθεις πλέον μόνος: Σου κάνουν συντροφιά, παρέα και είναι μια 

ανεξάντλητη πηγή συναισθηματικής υποστήριξης. 

3. Νιώθεις καλύτερα, σου ανεβάζουν την ψυχολογία: Είναι αλήθεια ότι το να έχεις 

και να φροντίζεις ένα ζώο σου φτιάχνει τη διάθεση, σου δίνει ενέργεια και 

λειτουργεί θετικά στην ψυχολογία σου.  

4. Αθλείσαι περισσότερο: Αν έχεις σκύλο αυτό που σίγουρα θα πρέπει να κάνεις 

συχνά είναι να τον πας βόλτα. Παράλληλα είναι και ένας τρόπος να αθλείσαι σε 

καθημερινή βάση περπατώντας παρέα με το μικρό σου φίλο. 

5. Σου προσφέρουν χαρά: Οι άνθρωποι που έχουν κατοικίδιο τείνουν να είναι πιο 

χαρούμενοι και ευτυχισμένοι χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. 

Αρκούν μόνο λίγα λεπτά μαζί τους για να ξεχάσεις τα προβλήματα που σε 

απασχολούν και να… ξεκινήσεις το παιχνίδι! 

6. Γίνεσαι πιο υπεύθυνος: Είναι γεγονός πως ένα ζωάκι στο σπίτι δεν είναι μόνο 

χαρά αλλά έχει και διάφορες ανάγκες. Έτσι, λοιπόν, αν όντως αγαπάς τα ζώα, 

γίνεσαι αυτομάτως υπεύθυνος. Είναι ένας τρόπος να μάθεις να αναλαμβάνεις 

ευθύνες είτε είσαι μικρός, είτε μεγάλος. Γίνεσαι πιο ήρεμος & υπομονετικός.  

7.  Νιώθεις ασφάλεια: Είτε βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι είτε εκτός αυτού, είναι αλήθεια 

ότι νιώθεις ασφάλεια όταν τον έχεις δίπλα σου. 

8. Γίνεσαι πιο κοινωνικός: Βόλτες, επισκέψεις στον κτηνίατρο και πολλά άλλα είναι 

λόγοι για να έρθεις με επαφή με άτομα που αγαπούν τα ζώα εξίσου με εσένα.  

9. Έχεις κάποιον να σε υποδέχεται στο σπίτι: Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που όταν 

γυρίζουν σπίτι έχουν την ανάγκη να τους υποδεχτεί, να τους κάνει χαρούλες και 

να τους φτιάξει με μιας την ημέρα τους, όσο δύσκολη και αν ήταν μέχρι εκείνη τη 

στιγμή.  

 

Υιοθέτησε 

ένα 

αδέσποτο 



 

 

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 

 

 

Μπορείτε να δείτε ποια ζώα είναι διαθέσιμα για υιοθεσία στο Δήμο Γαλατσίου 

ακολουθώντας το link:  https://www.galatsi.gov.gr/banner/yiothetiste-ena-

adespoto/  

 

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 
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