
 

 

 

 

 

Συμβουλές και ιδέες: Αδέσποτες γάτες και σκύλοι 
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Υπάρχουν περίπου 1 δισεκατομμύριο αδέσποτες γάτες και πάνω από 600 εκατομμύρια 
αδέσποτα σκυλιά σε όλο τον κόσμο και πολλοί επισκέπτες ανησυχούν για τις συνθήκες 
διαβίωσής τους, ειδικά εάν δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν αδέσποτα ζώα στη χώρα τους. Τα 
ζώα αυτά μπορεί να θεωρηθούν και ως παράσιτα στην κοινότητά σας, οδηγώντας μερικές φορές 
στην κακοποίησή τους ή στη χρήση απάνθρωπων μεθόδων για τον έλεγχο του πληθυσμού τους. 
 
Ενθαρρύνουμε τα πιστοποιημένα με Travelife καταλύματα που έχουν αδέσποτες γάτες και 
σκύλους εντός των εγκαταστάσεών τους ή κοντά σε αυτές να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων που θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους και θα 
βοηθήσει στον έλεγχο του πληθυσμού τους με ανθρώπινο τρόπο. Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί 
για να παρέχει πληροφορίες και ιδέες για να ξεκινήσετε μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά πάντα 
προτείνουμε να συμβουλευτείτε αξιόπιστα φιλοζωικά σωματεία, οργανώσεις για την 
καλή μεταχείριση των ζώων ή/και κτηνιάτρους στην περιοχή σας προτού εφαρμόσετε 
οποιαδήποτε νέα διαδικασία που αφορά σε αυτά. 
 
Καλή μεταχείριση και έλεγχος 

− Στην περίπτωση που τα αδέσποτα ζώα θα λιμοκτονούσαν χωρίς την τροφή που παρέχεται 
από το κατάλυμά σας, προσπαθήστε να δημιουργήσετε έναν και μόνο χώρο σίτισης που να 
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις κουζίνες και τους χώρους εστίασης της μονάδας σας 
και, στη συνέχεια, δώστε σε μια μικρή ομάδα του προσωπικού σας την αρμοδιότητα σίτισης 
των ζώων αυτών την ίδια ώρα κάθε μέρα. 

− Ζητήστε από τους πελάτες σας να μην ταΐζουν τα αδέσποτα ζώα ώστε να τα αποθαρρύνουν 
από το να έρχονται στις εγκαταστάσεις σας, αλλά παράλληλα βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως 
ενημερωμένοι ότι τα ζώα αυτά τρέφονται σωστά σε άλλη τοποθεσία. 

− Αναζητήστε ευκαιρίες να συνεργαστείτε με (ή να υποστηρίξετε) πρωτοβουλίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, φιλοζωικών σωματείων/οργανώσεων ή και κτηνίατρων για τη διενέργεια 
προγραμμάτων στείρωσης που θα αποτρέψουν τη γέννηση περισσότερων αδέσποτων ζώων. 

− Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για αυτά ένα εναλλακτικό μέρος για να κοιμούνται και να 
τρώνε με ασφάλεια αφού έχουν στειρωθεί ώστε να παραμείνουν σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή;  

− Μάθετε αν υπάρχει κάποια τοπική φιλοζωική οργάνωση που θα μπορούσε να απομακρύνει 
με ασφάλεια τα αδέσποτα ζώα από τις εγκαταστάσεις σας και να τα μεταφέρει σε ένα 
κατάλληλο καταφύγιο όπου θα λαμβάνουν καλή φροντίδα. 

 
Συμμετοχή των επισκεπτών και του προσωπικού 

− Διατυπώστε μια σαφή πολιτική σχετικά με το πώς θα πρέπει οι πελάτες και το προσωπικό 
να αλληλεπιδρούν με τα αδέσποτα ζώα, η οποία θα περιλαμβάνει και κανόνες σχετικά με το 
τάισμά τους. Κοινοποιήστε αυτήν την πολιτική στο προσωπικό και τους επισκέπτες σας. 

− Συμπεριλάβετε στο κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού σας ενημέρωση 
σχετικά με την πολιτική σας για τα αδέσποτα ζώα και βεβαιωθείτε ότι αυτά τα θέματα 
συζητούνται με όλους τους νέους υπαλλήλους ή εργολάβους που εργάζονται στις 
εγκαταστάσεις σας. 

− Χρησιμοποιήστε ενημερωτικές πινακίδες για να υπενθυμίζετε σε όσους βρίσκονται στις 
εγκαταστάσεις σας το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα, αλλά 
και όσα κάνετε για να βελτιώσετε τη διαβίωσή τους. 

− Βρείτε έναν τρόπο ώστε όσοι από τους πελάτες σας το επιθυμούν να μπορούν να κάνουν 
δωρεές σε τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις. 

− Αναζητήστε τρόπους ώστε να μετατρέψετε το «πρόβλημα» με τις αδέσποτες γάτες και τους 
σκύλους σε κάτι που μπορεί να εκληφθεί ως επιβράβευση από τους φιλόζωους πελάτες και 



  

 

 

  

το προσωπικό σας. Για παράδειγμα, κάποια μέλη του προσωπικού θα μπορούσαν να 
συνεργαστούν με μια τοπική φιλοζωική οργάνωση/σωματείο για την προώθηση ενός 
προγράμματος υιοθεσίας ζώων ή να λάβουν λίγες ημέρες πληρωμένης άδειας ετησίως για να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία σε ένα τοπικό καταφύγιο. 

 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Διεθνείς 

OIPA (Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία των Ζώων) 
Humane Society (ΗΠΑ): Πώς να βοηθήσετε ένα αδέσποτο κατοικίδιο 
RSPCA (Ηνωμένο Βασίλειο): Πρακτικές αδέσποτου ελέγχου (Ευρώπη) 
Four Paws: Παγκόσμιο έργο για στειρωμένους αδέσποτους σκύλους και γάτες 
 
Ελλάδα 
Friends of the Strays of Greece (Ηνωμένο Βασίλειο): Φίλοι των αδέσποτων της Ελλάδας 
Dog’s voice: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ευζωία των αδέσποτων ζώων που στηρίζει 
112 φιλοζωικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο προώθησης 
αδέσποτων σκύλων σε υπεύθυνες υιοθεσίες (παρέχεται κατάλογος)  
Κατάλογος φιλοζωικών σωματείων στην Ελλάδα 
Νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
Αναμένεται νέο νομοσχέδιο με αυστηρότερες ποινές και ευθύνες για την ευζωία των ζώων 
 
Κύπρος 
Καταφύγια ζώων 
Cyprus Voice for Animals (CVA) - Φωνή Για Τα Ζώα Της Κύπρου 
Φιλοζωοι Κυπρου 
Νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς   
 
 
 

https://www.oipa.org/international/oipa-in-the-world/
https://www.humanesociety.org/resources/how-help-stray-pet
http://www.stray-afp.org/nl/wp-content/uploads/2012/09/WSPA-RSPCA-International-stray-control-practices-in-Europe-2006-2007.pdf
https://www.four-paws.us/campaigns-topics/topics/companion-animals/four-paws-stray-animal-care
https://www.straysofgreece.org/
https://www.dogsvoice.gr/filozoikes
https://www.dogsvoice.gr/filozoikes
https://www.dogsvoice.gr/filozoikes
http://www.animalplanet.gr/afta-ine-ta-filozoika-somatia-stin-ellada/
https://www.heraklion.gr/ourplace/nomothesia/nomothesia-zwwn.html
https://www.ota24.gr/katoikidia-neo-nomoschedio-me-afstiroteres-poines-kai-efthynes/
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Γεωργία%20και%20Κτηνοτροφία&SelectionId=Καταφύγια%20Ζώων&print=0&lang=el
https://www.facebook.com/Cyprus-Voice-for-Animals-CVA-Φωνή-Για-Τα-Ζώα-Της-Κύπρου-265047623613419/
https://www.facebook.com/Animal.Friends.Cyprus/
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/C72B5F6547181DADC22584B3002CC2CA/$file/5192%2015%2011%202019%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf

