
Αφιερώστε λίγο χρόνο και απαντήστε ειλικρινά. Το παρόν βοηθάει 
ουσιαστικά στην διαδικασία υιοθεσίας του ζώου που επιλέξατε. 

Όνομα :  
Επώνυμο :  
Όνομα πατέρα :  
Ημ/νία γέννησης :  
  
Διεύθυνση κατοικίας :  
Πόλη :  
Τηλέφωνο :  
Κινητό :  
     Εργάζεστε;          Σπουδάζετε;      Άλλο : 
Είστε οικονομικά ανεξάρτητος/η;      Ναι      Όχι 
Ζείτε μόνος/η ;      Ναι        Όχι 
Ζείτε σε :      Διαμέρισμα      Mονοκατοικία 
Υπάρχουν παιδιά στο σπίτι;      Ναι        Όχι 
Αν ναι πόσο χρονών;  
Υπάρχει μπαλκόνι η βεράντα στο διαμέρισμα; 
     Ναι      Όχι 
Υπάρχει κήπος ή αυλή στην μονοκατοικία;      Ναι      Όχι 
Υπάρχει επαρκής/ασφαλής περίφραξη αυλής/κήπου; 
     Ναι      Όχι 
Η κατοικία σας είναι ιδιόκτητη ή με ενοίκιο; 
     Ιδιόκτητη      Ενοίκιο 
Αν είναι με ενοίκιο ο ιδιοκτήτης είναι ενήμερος και σύμφωνος στο να 
αποκτήσετε κατοικίδιο; 
      Ναι      Όχι 



Υπάρχει εμπειρία σκύλου ή γάτας;   Ναι      Όχι 
Έχετε άλλο ζώο στο σπίτι;   Ναι      Όχι 
Αν ναι, τι ζώο; (Είδος)  
     Αρσενικό      Θηλυκό 
Στειρωμένο;      Ναι      Όχι 
Ηλικία ζώου;  
Χαρακτήρας;  
... (Είδος)  
     Αρσενικό       Θηλυκό 
Στειρωμένο;       Ναι       Όχι 
Ηλικία ζώου;  
Χαρακτήρας;  
... (Είδος)  
     Αρσενικό       Θηλυκό 
Στειρωμένο;       Ναι       Όχι 
Ηλικία ζώου;  
Χαρακτήρας;  
Στο οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον υπάρχουν άλλα ζώα; 
     Ναι       Όχι 
Οδηγείτε αυτοκίνητο;       Ναι       Όχι 
Διαθέτετε αυτοκίνητο;       Ναι       Όχι 
Σε περίπτωση ανάγκης επείγουσας μεταφοράς του ζώου σας σε 
κτηνίατρο εχετε τη δυνατότητα να το μεταφέρετε εσείς ; 
     Ναι      Όχι 
Αν όχι, ποιός θα σας μεταφέρει άμεσα; 
 
 
 



Τι σας ώθησε στην απόφαση να υιοθετήσετε ενα ζώο; 
 
Τα μέλη της οικογένειας γνωρίζουν την απόφαση σας να υιοθετήσετε 
ζώο; 
     Ναι      Όχι 
Είναι όλοι σύμφωνοι;    Ναι       Όχι 
Υπάρχει κάποιο μέλος στην οικογένεια που να έχει αλλεργία στα ζώα; 
     Ναι       Όχι 
  
Πιστεύετε θα συμβιώσετε πιο αρμονικά με : 
       ένα μικρόσωμο ζώο (μέχρι 12 κιλά); 
       ένα μεσαίου μεγέθους (13-25 κιλά); 
       ένα μεγαλόσωμο ζώο (άνω των 25 κιλών); 
Θεωρείτε πιο εύκολο να εκπαιδευτεί : 
     ένα κουτάβι      ένα ενήλικο ζώο    και τα δυό 
Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα ζώο; 
 
Ποιά είναι η άποψη σας για τα σπίτια που διαμένουν ζώα εντός; 
 
 
Λείπετε πολλές ώρες από το σπίτι;    Ναι      Όχι 
Που θα παραμένει ο σκύλος σας κατά τις ώρες τις απουσίας σας; 
 
 
 
 
 
 



Σε περίπτωση σύντομου ολιγοήμερου ταξιδιού θα μπορέσετε να 
παρετε το ζωάκι μαζί σας ; 
     Ναι       Όχι       Ίσως 
Αν όχι έχετε ήδη σκεφτεί ποιός θα φροντίσει το ζώο σας ; 
 
Έχετε σκεφτεί την περίπτωση να μετοικίσετε  μόνιμα σε άλλη χώρα; 
     Ναι       Όχι 
Αν ναι τι σκοπεύετε να κάνετε με το ζώο που θελετε να υιοθετήσετε ; 
 
 
Γνωρίζετε την ελληνική νομοθεσία για την ευζωία των ζώων; 
     Ναι       Όχι 
Αν κάποιος χτυπάει τον σκύλο του μπροστά σας πως αντιδράτε; 
 
 
Ποια τροφή θεωρείτε καταλληλότερη για το ζώο σας (μαγειρευτά, 
αποφάγια, κόκκαλα, ξηρά τροφή); 
 
Πόσες φορές την ημέρα θεωρείτε πως πρέπει να βγει βόλτα ο σκύλος 
σας και για πόση ώρα; 
 
Πόσες φορές το χρόνο πιστεύετε πως χρειάζεται επίσκεψη στον 
κτηνίατρο; 
 
Το όνομα και το τηλέφωνο του κτηνιάτρου σας; 
 
 
 



Πείτε μας περιληπτικά την άποψη σας για την τοποθέτηση τσιπ στα 
ζώα και για την στείρωση τους. 
 
Τι γνωρίζετε για την λείσμανιαση; 
 
Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας; 
 
 

Σας ευχαριστούμε! Θα ενημερωθείτε σύντομα για την συνέχεια 
των διαδικασιών υιοθεσίας. 

 

Ημ/νία : 

 

 
 Τα πεδία με κόκκινο περίγραμμα είναι υποχρεωτικά 
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