
ΕΣΥ… 
ΕΙΣΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ 

ΦΙΛΟΣ; 

Έρευνα Μαθητών  
του Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού 

Στροβόλου 

Μάρτιος 2019 

Η στείρωση των κατοικίδιων ζώων είναι απαραίτητη 
τόσο για την υγεία όσο και για την ψυχολογία τους. 

Επιπλέον, σε συνδυασµό µε την υιοθεσία ζώων  
από καταφύγια, αποτελεί τον µόνο τρόπο ελέγχου  

του υπερπληθυσµού των αδέσποτων ζώων.

Τα οφέλη της στείρωσης  
για τα κατοικίδια 

•Αποφεύγονται οι ανεπιθύµητες 
κυήσεις. 
•Μειώνεται η ανεπιθύµητη 
σεξουαλική συµπεριφορά του 
ζώου. 

• Μειώνεται η πιθανότητα εµφάνισης 
σοβαρών νοσηµάτων.  

• Αποφεύγεται η εµφάνιση σεξουαλικώς 
µεταδιδόµενων νοσηµάτων. 

• Αποφεύγεται η συγκέντρωση αρσενικών 
ζώων γύρω από το θηλυκό. 

• Μειώνεται η τάση του ζώου για 
περιπλάνηση. 

Στείρωση 
κατοικιδίου 

Ένας σκύλος, σε κάθε 
γ έ ν ν α , µπο ρ ε ί ν α 
γεννήσει από ένα έως 
δέκα σκυλάκια, ενώ µία 
γάτα µέχρι και οκτώ 
γατάκια. 

Η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή σκύλων και 
γάτων οδηγεί στον υπερπληθυσµό τους, 
µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να 
εγκαταλείπονται.  

Τα ζώα που εγκαταλείπονται, δυστυχώς, 
πολλές φορές καταλήγουν στον θάνατο, 
είτε λόγω της δυσκολίας εύρεσης τροφής 
είτε λόγω της έκθεσής τους σε 
κινδύνους, όπως είναι τα τροχαία 
ατυχήµατα, οι δηλητηριάσεις και τα 
λοιµώδη νοσήµατα. 

Επίσης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη 
νοµοθεσία, πολλά από τα ζώα που 
καταλήγουν σε καταφύγια Δήµων και 
Κοινοτήτων και δεν βρίσκουν ιδιοκτήτη, 
καταλήγουν να θανατώνονται. 
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Στατιστικά στοιχεία  
από το Σχολείο µας 

Ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων: 
Ποσοστό 39% των µαθητών έχουν σκύλο, 
17% έχουν γάτο και 12% έχουν άλλο 
ζώο. 

Σχέση µαθητή - σκύλου: 
• Οι περισσότεροι µαθητές έχουν τον 
σκύλο τους στο σπίτι µε την οικογένεια 
ή ελεύθερο στην αυλή. 12% αναφέρει 
πως ο σκύλος τους µένει σε κλουβί.  

• 95% των µαθητών χαρακτηρίζει τη 
σχέση µε τον σκύλο του ως σχέση 
γονέα - παιδιού και φίλου µε φίλο. 

Στείρωση: 
• 49% δεν έχουν στειρώσει τις γάτες 
τους. 

• 62% δεν έχουν στειρώσει τον σκύλο 
τους. 

Τήρηση νοµοθεσίας; 
• 33% δεν έχουν τοποθετήσει µικροτσίπ 
στον σκύλο τους. 

• 53% δεν µαζεύουν τις ακαθαρσίες µε 
σακουλάκι, όταν παίρνουν βόλτα τον 
σκύλο τους. 

• 14% δεν βάζουν λουρί στον σκύλο τους, 
όταν τον παίρνουν βόλτα. 

Αδέσποτα ζώα στη γειτονιά: 
80% των µαθητών έχουν παρατηρήσει 
αδέσποτες γάτες κα ι 21% έχουν 
παρατηρήσει αδέσποτους σκύλους. 

(γ) Συντροφιά 
Τα κατοικίδια, ιδιαίτερα οι σκύλοι, 
επ ι ζητούν την επ ικο ι νων ία κα ι 
αισθάνονται λύπη, όταν αποχωρίζονται 
τον ιδιοκτήτη τους. Δεν πρέπει οι 
ιδιοκτήτες να αφήνουν τον σκύλο µόνο 
του το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας. 

(δ) Υποχρεώσεις - Νοµοθεσία 
Σύµφωνα µε τον νόµο, οι ιδιοκτήτες 

σκύλων είναι υποχρεωµένοι να 
εξασφαλίσουν άδεια κατοχής από τον 
Δήµο/Κοινότητα, όπου διαµένουν, 
κ ά τ ι π ο υ π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι τ η ν 
εξασφάλιση πιστοποιητικού ή 
βιβλιάριου υγείας και τη σήµανση 

του σκύλου µε µ ικροτσίπ από 
εγγεγραµµένο κτηνίατρο. 

Όλοι οι σκύλοι πρέπει να έχουν 
τοποθετηµένο πάνω τους µικροτσίπ, 
ώστε, αν ο σκύλος χαθεί, να είναι 
δυνατός ο εντοπισµός του ιδιοκτήτη.	

Τα αδέσποτα ζώα, σκύλοι και γάτες, είναι πλέον  
µια πραγµατικότητα στη χώρα µας. Αναρτήσεις στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης για θέµατα που αφορούν 
στην εγκατάλειψη, την κακοποίηση ή την πώληση 
ζώων έδωσαν το έναυσµα στην οµάδα µας να 

ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο θέµα. 

Σχέση ανθρώπου - κατοικιδίου 

Γνωρίζουµε πλέον ότι τα ζώα αισθάνονται 
ό,τι τους συµβαίνει και ό,τι τα περιβάλλει, 
γι’ αυτό και πρέπει να τα σεβόµαστε και να 
τα προστατεύουµε.  
Ιδιαίτερα, όµως, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων 
ζώων είναι υπεύθυνοι έναντι του νόµου για 
την ευηµερία του ζώου που έχουν υπό την 
προστασία τους. 

(α) Καθηµερινή Βόλτα 
Για τους σκύλους η καθηµερινή 
βόλτα είναι αναγκαία για λόγους 
εκτόνωσης και άσκησης.  
Οι ι δ ι οκτήτες πρέπε ι να 
κρατούν τον σκύλο τους από το 
λουρί σε δηµόσιους χώρους και 
να µαζεύουν πάντα τα κόπρανά 
του κατά τη διάρκεια της βόλτας. 

(β) Ασφάλεια 
Τα ζώα χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο για 
να προστατεύονται από τις καιρικές 
συνθήκες κα ι τους κ ι νδύνους του 
περιβάλλοντος. Ο χώρος πρέπει να είναι 
διαµορφωµένος ώστε το κατοικίδιο να µην 
µπορεί να διαφύγει στον δρόµο. 


