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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Οινώνης 3, Αίγινα, 18010 

www.aegina.gr 

 

Ερωτηματολόγιο Υιοθεσίας ζώου 

 

Προσωπικά στοιχεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 

Όνομα πατρός:  

Ηλικία:  

Επάγγελμα:  

Διεύθυνση:  

Περιοχή:  

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο οικίας:  
Κινητό τηλέφωνο:  

Ποιες ώρες μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί 
σας;  
Email:  

Οικογενειακή κατάσταση 

Ενήλικες που μένουν μαζί σας  

Έχετε παιδιά; Αν ναι, πόσα και τι ηλικίας;  
Έχει κάποιο μέλος αλλεργία στους σκύλους ή 
τις γάτες;  
Έχει κάποιο µέλος της οικογένειας άλλο 
πρόβλημα που εμποδίζει η δυσχεραίνει τη 
συμβίωση µε κατοικίδια;  
Εάν υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή στη ζωή 
σας, π.χ. γάμος, χωρισμός κτλ., τι σκοπεύετε να 
κάνετε το ζώο;   

Η οικία όπου διαμένετε και πρόκειται να μείνει και το ζώο 

Είναι μονοκατοικία/πολυκατοικία/άλλο;  
Αν δεν σας ανήκει η οικία, ο ιδιοκτήτης 
επιτρέπει την διατήρηση κατοικίδιων;  

http://www.aegina.gr/
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Αν το σπίτι διαθέτει αυλή, σε ποιο ύψος είναι η 
περίφραξη; Υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του 
ζώου;  

Υπάρχει τρόπος (τρύπα ή κάτι άλλο) να 
διαφύγει το ζώο;  
Είστε μόνιμος κάτοικος Αίγινας ή διατηρείτε  κατοικία και σε άλλο μέρος; Αν μένετε σε άλλο μέρος το ζώο θα  
σας ακολουθεί όταν αλλάζετε κατοικία; 

 

Τα κατοικίδια σας (αν υπάρχουν) 

Είδος ζώου, ράτσα, ηλικία, φύλο, στειρωμένα ή αστείρωτα 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Τα κατοικίδια σας διαμένουν εντός ή εκτός σπιτιού και πού αν διαμένουν εκτός; 

 

Πόσα ζώα  είχατε τα τελευταία 10 χρόνια;  (αν δεν είναι εν ζωή, παρακαλούμε αναφέρατε από τι απεβίωσαν και 
σε ποια ηλικία) 

 

Είχατε ποτέ ζώο τον οποίο δώσατε επειδή δε μπορούσατε να το κρατήσετε; Αν ναι, που το δώσατε/αφήσατε και 
για ποιο λόγο; 

 

Έχετε χάσει ποτέ ζώο; Αν  ναι πώς και τι κάνατε για να το βρείτε; 

 

Σχετικά με το ζώο που θα υιοθετήσετε 

Για ποιο λόγο αποφασίσατε να υιοθετήστε ζώο; (π.χ. συντροφιά/φύλαξη/κυνήγι/εκτροφή/άλλο)  

 

Είναι σύμφωνα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας να υιοθετήσετε  κάποιο ζωάκι; 

 

Έχετε σκεφτεί και υπολογίσει το κόστος διατροφής και φροντίδας του σκύλου; (εμβολιασμοί, πιθανές ασθένειες, 
κλπ.) 
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Ποιος θα ασχολείται µε το ζώο και πόσες ώρες την ημέρα βρίσκεται στο χώρο που θα ζει ο σκύλος το άτομο 
αυτό; 

 

Που θα μένει το ζώο; (π.χ. μέσα στο σπίτι, σε δωμάτιο του σπιτιού, σε μπαλκόνι-βεράντα-αυλή-ταράτσα, σε 
εξοχική οικία, σε κλουβί, άλλο) 

 

1.  Όταν βρίσκεστε σπίτι; 

 

2. Όταν βρίσκεστε στη δουλειά, σχολείο, νυχτερινή έξοδο, κλπ. ;  

 

3. Το βράδυ; 

 

Σε περίπτωση διακοπών θα πάρετε μαζί το ζώο; Αν όχι, πού θα μείνει το ζώο και ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη 
φροντίδα του; 

 

Γνωρίζετε ότι ο σκύλος είναι αγελαίο ζώο και προτιμά τη συντροφιά έστω και σε περιορισμένο χώρο από το να 
ζει µόνος σε πολύ μεγάλο χώρο; 

 

Πόση ώρα διατίθεστε να βγάζετε το σκύλο βόλτα; 

 

Πόσες ώρες την ημέρα δεν θα βρίσκεται κανείς σπίτι; 

 

 Αν κάνει ζημιές και «ατυχήματα» στο σπίτι, πώς θα το αντιμετωπίζατε; 

 

Χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχει το ζώο προς υιοθεσία 

Προτιμάτε κάποιο μέγεθος σκύλου λόγω χώρου; (π.χ. μίνι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο) 

 

Φύλο: 

 

Ηλικία: (π.χ. κουτάβι, νεαρό, ενήλικο, µεσήλικο, υπερήλικο) 
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Τί είδους χαρακτήρα ψάχνετε στο ζωάκι; (κοινωνικό/εσωστρεφές, δραστήριο/ήρεμο, αθλητικό, παιχνιδιάρικο, 
κλπ.)  

 

Θα σκεφτόσασταν ποτέ να υιοθετήσετε κάποιο ζωάκι µε προβλήματα υγείας ή συμπεριφοράς ή προτιμάτε ένα 
σκύλο απόλυτα υγιές και ισορροπημένο; 

 

Επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας: 

Πείτε μας για τον τρόπο ζωής σας, είστε δραστήριοι και σας αρέσουν οι μεγάλοι περίπατοι, είστε αθλητικοί ή 
προτιμάτε να κάθεστε στον καναπέ και να βλέπετε τηλεόραση; Όσο περισσότερες πληροφορίες μας παρέχετε, 
τόσο καλύτερα μπορούμε να σας ταιριάξουμε. 

 

Αν επιθυμείτε να μοιραστείτε κάποιες επιπλέον πληροφορίες για εσάς, την οικογένεια σας ή το υποψήφιο ζωάκι, 
παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω:  

 

 

Για την καλύτερη συνεργασία µας και προς αποφυγή παρεξηγήσεων θα θέλαμε να γνωρίσετε ότι: 

α. τα ζώα που περιθάλπουμε και φιλοξενούμε είναι κατά βάση αδέσποτα και ηµίαιµα, και για µας δεν είναι αποδεκτό 
να συμβάλουμε στον υπερπληθυσμό των ηµίαιµων σκύλων µε το ζευγάρωμά τους, τα κουτάβια των οποίων συνήθως 
καταλήγουν στο δρόμο η στερούν µία θέση σε οικογένεια από αυτά που ήδη είναι στο δρόμο. 

 β. τα ενήλικα ζώα δίνονται στειρωμένα. Αν είναι μικρά σε ηλικία και δε μπορούν να στειρωθούν, πρέπει να 
φροντίσετε στο μέλλον για τη στείρωσή τους. Σύμφωνα με τον νέο νόμο πρέπει είτε να στειρώσετε το κατοικίδιο σας 
είτε να αποστείλετε δείγμα γενετικού υλικού (DNA).  Αυτός είναι όρος που αναγράφεται στο συμβόλαιο υιοθεσίας 
και παρακαλούμε να τον σεβαστείτε στην περίπτωση που έρθουμε σε συμφωνία.  

γ. στην περίπτωση που συμφωνηθεί να υιοθετήσετε ζώο, θα κληθείτε να υπογράψετε “συμβόλαιο υιοθεσίας” 
(δήλωση υιοθεσίας, σύμφωνα µε το νόμο), το οποίο , όπως και τα στοιχεία σας , παραμένουν απόρρητα σύμφωνα 
µε το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, και τα χρησιμοποιούμε µόνο για την επικοινωνία μαζί σας, για να ξέρουμε 
αν είναι καλά το ζώο που υιοθετήσατε.  

δ. Το microchip του σκύλου θα μεταφέρεται στο όνομά σας και ο σκύλος θα σας ανήκει. 

 

Σας ευχαριστούμε για την συμβολή σας στην προσπάθεια του Δήμου, ώστε κανένα ζώο να μην βρίσκεται 
στον δρόμο! 


