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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Οινώνης 3, Αίγινα, 18010 

www.aegina.gr 

 

 

Ερωτηματολόγιο  Αναδοχής-Φιλοξενίας 

 

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;  

Η οικία όπου διαμένετε και πρόκειται να φιλοξενηθεί το ζώο 

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

http://www.aegina.gr/
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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  το 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 φιλοξενήσετε 

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

 

Ποιος θα ασχολείται µε το ζώο και πόσες ώρες την ηµέρα βρίσκεται στο χώρο που θα ζει το ζώο 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, στο σχολείο, σε νυχτερινή έξοδο, κλπ. ;  

 

3. Το βράδυ; 

 

Πόση ώρα διατίθεστε να βγάζετε το σκύλο βόλτα; 
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Πόσες ώρες την ημέρα δεν θα βρίσκεται κανείς σπίτι; 

 

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

 

Για πόσο καιρό μπορείτε να φιλοξενήσετε ένα ζώο; (επιλέξτε  ⃝ ) 

⃝ 1 μήνα 
⃝ 2 μήνες 
⃝ 3 μήνες  
⃝ 4 μήνες 
⃝ 6 μήνες 
⃝ 1 χρόνο 
⃝ όσο χρειαστεί   

Χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχει το ζώο προς φιλοξενία 

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

 

Μπορείτε να φιλοξενήσετε: 

⃝ σκύλο αρσενικό 
⃝ σκύλο θηλυκό 
⃝ κουτάβι/ κουτάβια 
⃝ γάτα αρσενική 
⃝ γάτα θηλυκή 
⃝ γατάκι/γατάκια 

Τί είδους χαρακτήρα ψάχνετε στο ζωάκι; (κοινωνικό/εσωστρεφές, δραστήριο/ήρεμο, αθλητικό, παιχνιδιάρικο, 
κλπ.)  

 

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

 

Επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας: 

Γιατί αποφασίσατε να γίνετε ανάδοχος; (απαντήστε συνοπτικιά) 

 

 

Γνωρίζετε τις ευθύνες ενός αναδόχου; (Είναι δεδομένο ότι ο δήμος μεριμνά για την κτηνιατρική περίθαλψη του ζώου.) 
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Αν επιθυμείτε να μοιραστείτε κάποιες επιπλέον πληροφορίες για εσάς, την οικογένεια σας ή το υποψήφιο ζωάκι, 
παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

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


