Responsible Pet Ownership
Being a good dog owner
Dogs can be many different things to many different people. A dog can be a faithful companion, a
loyal playmate, kept for the purpose of security, a blind person’s guide, or a child's best friend.
Perhaps, the bond between owners and their dogs is the most satisfying reason for keeping them.
Dog owners can derive great satisfaction and joy from the relationships they have with their
dogs. Having a pet dog can bring you a lifetime of fun and happy memories.

While keeping dogs is beneficial to the owner in many ways, dog ownership brings with it certain
obligations and responsibilities – both to the dog and to the community. Responsible pet ownership
means knowing your pet’s needs and looking after its well-being. It also means keeping your pet
under control and not letting it dirty or disturb the neighbourhood. More importantly, responsible
pet ownership means ensuring that you provide your pet with a lifelong home. This means not
getting rid of the pet when the animal is old or sick, you are going away on holiday or when you tire
of it.
Pet owners must be aware of their responsibilities towards their pets and make the effort to meet
these responsibilities. The decision to keep a pet should never be taken lightly, and pets should
never be abandoned as an easy way out from the responsibilities of owning the pets.
Here’s some guidelines and advice that will make you a great dog owner!

Before you get a dog – be prepared!
If you are going to buy a pedigree dog, only go to a reputable breeder. Never buy from shops or
through newspaper adverts where many breeds are listed, as this could mean that the puppy is from
a puppy farm. Make sure that you see all paperwork when you visit the puppy. If you are thinking of
rehoming a rescued dog, talk to the kennel staff about the dogs they have. They should ask you
about your home and lifestyle, to help them match you to your ideal dog.
Owning a dog is a long-term commitment and expense – dogs can live for up to 15 years or more!
Costs to consider include: food, toys, collar and lead, vet bills, insurance, training classes – and that’s
just to start with! Dogs also need your time and attention; some breeds will need much more mental
stimulation and exercise than others or they may become destructive.

Being a responsible dog owner
As a dog owner, your main responsibility is to provide your dog with everything he needs in a caring
and loving home.

Housing, food & water



Your dog should have a balanced diet, which is very easy to give him as most dog foods are
designed to supply the health needs of most dogs. Make sure he always has access to fresh
water, and give him chews and toys to occupy him.
Your dog should be kept in a protected and safe environment – this can be inside your house
or in a dog house kept in your garden. A dog also wants to be protected from nature’s
elements. Chaining a dog for life is not acceptable.

Love & care



Dogs need attention, companionship, love and plenty of time for training, play and exercise or they may become very unhappy and unmanageable.
Make sure your dog is not left alone all day, as he may get bored, bark loudly or become
destructive. If you need to leave him alone for a while, make sure someone he knows is able
to call in on him.

Walking and cleaning up





Regular exercise is essential for your dog’s health (and yours!). You must be prepared to give
your dog two walks a day and spend time playing with him as well.
Your dog must be kept under control at all times in public places. Dogs must also be kept on
a lead on any designated road.
Your dog needs to be safe and well behaved with people and other animals. Ask for advice
from your vet or animal welfare groups about training classes or books to help you raise a
polite pooch!
Bag it and bin it! It is inconsiderate to others and unhygienic to let your dog foul in a public
place and not clear it up – always carry a poop-scoop or plastic bag so that you can clean up
after your dog.

Neutering and Microchipping

 Neutering is the most responsible and safest thing to do to prevent unwanted pups being
born – pups are quite a handful and often difficult to find homes for (even the Pedigree
puppies!). Neutering is a humane way to reduce the stray dog population, preventing
thousands of unwanted puppies being born each year, that may be cruelly abandoned or
needlessly destroyed. Neutering also brings health, and in some cases, behavioural benefits
to your dog. For further information about the benefits of neutering talk to your vet or the
Cretan Animal Welfare Group.


Microchipping provides the security of knowing that if your dog goes missing, the chances
of being reunited with him will significantly increase. Whilst every owner should ensure that
their dog is wearing a collar and tag (with the name and address of the owner on it), these
can easily be lost or can be removed if a dog is stolen. A microchip is permanent.

Healthcare, grooming and medication




Knowing that you have a healthy dog should be a reassurance that your family is also not at
risk.
Vet care is essential for your dog, including vaccinations, worming and flea treatments,
grooming, and checking their teeth, ears and nails on a regular basis for any potential
problems.
Your pet dog should have at least once per year a check up at the vet and it should at least
have a rabies vaccination.

Protection of Animals. It is an offence to abuse or ill treat any animal, or to allow any unnecessary
suffering to be caused to them. It is also an offence to be involved in any form of dog fighting
including recordings of a fight.

Υπεύθυνη ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων
Υπεύθυνος ιδιοκτήτης σκύλου
Τα σκυλιά μπορούν να σημαίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα για πολλούς διαφορετικούς
ανθρώπους. Ένας σκύλος μπορεί να είναι πιστός σύντροφος και συμπαίκτης, να υπάρχει για να
παρέχει ασφάλεια, οδηγός ενός τυφλού ατόμου ή ο καλύτερος φίλος ενός παιδιού. Ίσως, ο δεσμός
μεταξύ ιδιοκτητών και των σκύλων τους να είναι ο πλέον ικανοποιητικότερος λόγος για τη
διατήρησή τους. Οι ιδιοκτήτες σκύλων μπορούν να αντλήσουν μεγάλη ικανοποίηση και χαρά από
τις σχέσεις που έχουν με τα σκυλιά τους. Έχοντας έναν σκύλο μπορεί να σας φέρει μια ζωή γεμάτη
διασκέδαση και ευτυχισμένες αναμνήσεις.
Έχοντας έναν σκύλο είναι με πολλούς τρόπους ευεργετικό για τον ιδιοκτήτη αλλά η ιδιοκτησία
σκυλιών φέρνει μαζί ορισμένες υποχρεώσεις και ευθύνες - τόσο προς τον σκύλο όσο και προς την
κοινωνία. Υπεύθυνη ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων σημαίνει να γνωρίζετε τις ανάγκες του
κατοικίδιου ζώου σας και τη φροντίδα και ευεξία του. Σημαίνει επίσης το κατοικίδιο ζώο σας να
βρίσκεται υπό έλεγχο και να μην αφήνει ακαθαρσίες ή να διαταράσσει τη γειτονιά. Το πιο
σημαντικό, υπεύθυνη ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων σημαίνει ότι θα πρέπει να προσφέρετε στο
κατοικίδιο ζώο σας ένα δια βίου σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι δεν εγκαταλείπουμε το κατοικίδιο όταν το
ζώο είναι γερνάει ή είναι άρρωστο, όταν πάτε διακοπές ή όταν κουραστείτε να το φροντίζετε.
Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων πρέπει να έχουν επίγνωση των ευθυνών τους απέναντι στα
κατοικίδια ζώα τους και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ευθύνες. Η απόφαση να
υιοθετήσουν ένα κατοικίδιο ζώο δεν πρέπει ποτέ να ληφθεί ελαφριά, και τα κατοικίδια ζώα δεν
πρέπει ποτέ να εγκαταλειφθούν ως εύκολη λύση που μας απαλλάσει από τις ευθύνες της κατοχής
τους.
Εδώ είναι μερικές οδηγίες και συμβουλές που θα σας κάνουν φοβερό ιδιοκτήτη σκύλου!

Προτού υιοθετήστε έναν σκύλο – να είστε προετοιμασμένοι!
Αν πρόκειται να αγοράσετε έναν σκύλο ράτσας, απευθυνθείτε σε αξιόπιστο εκτροφέα. Ποτέ μην
αγοράζετε από καταστήματα ή μέσω αγγελιών εφημερίδας, καθώς αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το
κουτάβι είναι από μη αδειοδοτημένη φάρμα μαζικής εκτροφής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δει όλα τα
χαρτιά όταν επισκέπτεστε το κουτάβι. Αν σκέφτεστε να υιοθετήστε έναν σκύλο που έχει διασωθεί
από σωματείο, μιλήστε με το προσωπικό για τα σκυλιά που έχουν. Θα πρέπει να σας ρωτήσουν για
το σπίτι και τον τρόπο ζωής σας, για να μπορέσουν να σας ταιριάξουν με τον ιδανικό σκύλο σας.

Η ιδιοκτησία σκύλου είναι μια μακροπρόθεσμη και δαπανηρή δέσμευση – οι σκύλοι μπορούν να
ζήσουν μέχρι 15 ετών και άνω! Οι δαπάνες περιλαμβάνουν: τρόφιμα, παιχνίδια, κολάρο και λουρί,
λογαριασμούς κτηνιάτρων, ασφάλιση, μαθήματα εκπαίδευσης - και αυτά απλά για αρχή! Τα σκυλιά
χρειάζονται επίσης τον χρόνο και την προσοχή σας. Μερικές ράτσες, χρειάζονται πολύ περισσότερη
πνευματική διέγερση και άσκηση από άλλες αλλιώς μπορεί να καταστούν καταστροφικές.

Το να είσαι υπεύθυνος ιδιοκτήτης σκύλου
Ως ιδιοκτήτης σκύλου, κύρια ευθύνη σας είναι να παρέχετε στον σκύλο σας όλα όσα χρειάζεται σε
ένα περιβάλλον φροντίδας και αγάπης.

Παροχή στέγης, τροφής και νερού
• Ο σκύλο σας θα πρέπει να έχει μια ισορροπημένη διατροφήπράγμα πολύ εύκολο να του δώστε
καθώς οι περισσότερες τροφές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχουν τους διάφορους σκύλους
με τα αναγκαία για την υγεία του συστατικά. Βεβαιωθείτε ότι έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο
νερό, και δώστε του παιχνίδια και πράγματα να μασήσει για να απασχολείται.
• Το σκυλί σας θα πρέπει έχει ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον - αυτό μπορεί να είναι
μέσα στο σπίτι σας ή σε ένα σπίτι ειδικό για σκύλους στον κήπο σας. Ένας σκύλος θέλει επίσης να
προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης. Η αλυσοποίηση ενός σκύλου για μια ζωή δεν είναι
αποδεκτή.

Αγάπη & φροντίδα
• Τα σκυλιά χρειάζονται την προσοχή, τη συντροφικότητα, την αγάπη και την αφθονία του χρόνου
για την εκπαίδευση, το παιχνίδι και την άσκηση - αλλιώς μπορούν να γίνουν πολύ δυσαρεστημένος
και ανεξέλεγκτα.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σκύλος σας δεν έχει μείνει μόνος όλη την ημέρα, μπορεί να βαρεθεί, να
γαβγίζει δυνατά ή να γίνει καταστροφικός. Εάν πρέπει να τον αφήσετε μόνο του για λίγο,
βεβαιωθείτε ότι κάποιος που τον γνωρίζει μπορεί να τον επισκεφθεί για λίγο.

Περπάτημα και καθάρισμα
• Η τακτική άσκηση είναι απαραίτητη για την υγεία του σκύλου σας (και την δική σας!). Θα πρέπει
να είστε προετοιμασμένοι να δώσετε στο σκυλί σας δύο περιπάτους την ημέρα και να περάστε τον
χρόνο αυτό παίζοντας μαζί του.
• Το σκυλί σας πρέπει να διατηρείται υπό έλεγχο ανά πάσα στιγμή σε δημόσιους χώρους. Τα
σκυλιά θα πρέπει επίσης να βρίσκονται πάντα με λουρί σε εξωτερικούς χώρους.
• Το σκυλί σας πρέπει να είναι ασφαλές και να συμπεριφέρεται σωστά με ανθρώπους και άλλα
ζώα. Ζητήστε συμβουλή από τον κτηνίατρό σας ή τα σωματεία για την καλή διαβίωση με τα ζώα,
για μαθήματα εκπαίδευσης ή για βιβλία που θα σας βοηθήσουν να μεγαλώστε ένα ευγενικό
σκυλάκι!
• Τσάντα και καλάθι! Είναι απερισκεψία προς άλλους και ανθυγιεινό να αφήσουμε τα περιττώματα
του σκύλου μας σε δημόσιο χώρο και να μην τα μαζέψουμε – να έχετε πάντα μαζί σας μια πλαστική
σακούλα ή ένα ειδικό φαρασάκι ώστε να μπορείτε να καθαρίσετε τα περιττώματα του σκύλου σας.

Στείρωση και Μικροτσιπ
• Η στείρωση είναι το πιο υπεύθυνο και ασφαλέστερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να
αποφευχθεί η γέννα ανεπιθύμητων κουταβιών – τα κουτάβια απαιτοπυν πολύ δουλειά και συχνά
είναι δύσκολο να βρεθούν σπίτια (ακόμη και για τα κουτάβια ράτσας!). Η στείρωση είναι ένας
ανθρώπινος τρόπος για τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων σκυλιών, αποτρέποντας

χιλιάδες ανεπιθύμητα κουτάβια που γεννιούνται κάθε χρόνο, που μπορεί να εγκαταλείπονται ή να
καταστρέφονται άσκοπα. Η στείρωση φέρνει επίσης οφέλη για την υγεία, και σε ορισμένες
περιπτώσεις, στη συμπεριφορά του σκύλου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
οφέλη της στείρωσης μιλήστε με τον κτηνίατρό σας ή με την Φιλοζωική Κρήτης.
• Το μικροτσιπ παρέχει την ασφάλεια του γνωρίζοντας ότι αν το σκυλί σας χαθεί, οι πιθανότητες να
ξαναβρεθεί αυξάνονται σημαντικά. Ενώ κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το σκυλί του
φοράει κολάρο και κονκάρδα (με το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη σε αυτή), αυτά μπορούν
εύκολα να χαθούν ή να αφαιρεθούν, εάν ο σκύλος κλαπεί. Το μικροτσίπ είναι μόνιμο και
υποχρεωτικό από τον Νόμο.

Υγειονομική περίθαλψη, περιποίηση και φαρμακευτική αγωγή
• Γνωρίζοντας ότι έχετε ένα υγιή σκύλο είναι μια διαβεβαίωση ότι και η οικογένειά σας δεν είναι σε
κίνδυνο.
• Η κτηνιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη για το σκυλί σας, συμπεριλαμβανομένων των
εμβολιασμών, της αποπαρασίτωσης, του συχνού χτενίσματος, και τον έλεγχο των δοντιών τους, των
αυτιών και τα νυχιών τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν προβλήματα.
• Ο σκύλος σας σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει να επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος τον
κτηνίατρο και θα πρέπει τουλάχιστον να έχει το εμβόλιο λύσσας.
Προστασία ζώων. Πρόκειται για αδίκημα ο βασανισμός ή η κακή αντιμετώπιση κάποιου ζώου, ή
να επιτραπεί κάθε άσκοπη ταλαιπωρία που τους προξενείται. Επίσης, είναι αδίκημα να
συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή κυνομαχίας συμπεριλαμβανομένης και της βιντεοσκόπησης
ενός αγώνα.

