
 

Με τη συμμετοχή σας σαν μέλος του ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ "Ο ΣΕΙΡΙΟΣ" και την ετήσια συνδρομή σας συμβάλλετε 
στην καθημερινή προσπάθεια των εθελοντών στη σίτιση, περίθαλψη, 
στείρωση και εμβολιασμό αδέσποτων ζώων της περιοχής. 

Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής, καταθέτει 
τραπεζικά, μέσω e-banking ή μέσω paypal το αντίτιμο της εγγραφής 
στον Φιλοζωικό Σύλλογο Θερμαϊκού "Ο Σείριος" και την συνδρομή 
του τρέχοντος έτους. Κατόπιν παραλαμβάνει ταχυδρομικά την 
απόδειξη πληρωμής και την κάρτα μέλους του Φιλοζωικού Συλλόγου 
Θερμαϊκού "Ο Σείριος". 

Προνόμια κάρτας μέλους : ειδικές εκπτωτικές τιμές στο ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φιλιπου 18, ΠΕΡΑΙΑ, καθώς και στο PET SHOP 
"1001 είδη" στην ΕΠΑΝΩΜΗ. 

Εγγραφή στο σύλλογο : 10 ευρώ 

Συνδρομή έτους : 10 ευρώ 

 



Προσωπικα	στοιχεια	

Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος εγγραφής στον Φιλοζωικό 
Σύλλογο Θερμαϊκού - Ο Σείριος 

Tα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 
έκδοση κάρτας μέλους και επικοινωνία συλλόγου με τα μέλη. 

Όνομα : *  
Επώνυμο : *   
Όνομα πατρός : *  
Ημ/νία γέννησης : *  
Α.Δ.Τ./Α.Δ. : *  
 

Στοιχεια	επικοινωνιας	

Στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος εγγραφής στον Φιλοζωικό 
Σύλλογο Θερμαϊκού - Ο Σείριος 

Διεύθυνση : *  
Πόλη : *  
Τ.Κ. : *  
Τηλέφωνο 1ο : *  
Τηλέφωνο 2ο :  
Κινητό 1ο :  
Κινητό 2ο :  
E-mail : *   



Ζωα	στο	σπιτι	

Εάν έχετε κατοικίδια δώστε μας μερικά στοιχεία 

Έχετε κατοικίδια;   
Πόσα ζώα έχετε;   
Τι ζώα έχετε;  Σκύλους  

Γάτες  
Άλλα 

Στοιχεία ζώων :  Σκυλί, Max, αρσενικό, μεσαίο, 4 ετών 
   

 
 
 

 

 

 

Εθελοντικη	εργασια	

Επιθυμείτε να συμβάλετε στην πορεία του Φιλοζωικού Συλλόγου 
Θερμαϊκού "Ο Σείριος" με εθελοντική εργασία; 

Επιθυμείτε να συμβάλετε με εθελοντική εργασία;  
 

 



 με τάισμα αδέσποτων ζώων της περιοχής μου 
 με μεταφορά ζώων όπου χρειάζετε και όταν επιβάλουν οι 

συνθήκες 
 με φωτογράφιση ζώων για προώθηση υιοθεσίας 
 με διανομή φυλλαδίων η αφισοκόλληση 
 με γέμισμα ποτίστρων και ταίστρων 
 με φροντίδα ασθενών αδέσποτων ζώων με τη φαρμακευτική 

αγωγή τους 
 με καθαριότητα στα κτήματα όπου φιλοξενούνται ζώα μας 
 με κούρεμα χόρτων στα κτήματα όπου φιλοξενουνται ζώα μας 
 με βοήθεια σε κατασκευαστικά θέματα 
 με συμμετοχή σε εκδηλώσεις υιοθεσίας ζώων 
 με συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης κοινού 
 με επισκέψεις σε ζώο που φιλοξενειται σε πανσιόν 
 με έλεγχο φιλοξενιας η υιοθεσίας 
 φιλοξενία ζώου για 
 τι κατοικίδιο μπορείτε να φιλοξενήσετε        Σκυλιά 
         Γάτες 
         Άλλα 
 Αρσενικά Θηλυκά Και τα δυό 
 με εικονική υιοθεσία ζώου 
 

 

 

 



Τροπος	εξοφλησης	του	ποσου	

Επιλέξτε πως θα μας στείλετε το ποσό εγγραφής και συνδρομής. 

 Καταθέστε στον λογαριασμό : 
Τράπεζα Πειραιώς : Φιλοζωϊκός Σύλλογος Θερμαϊκού "Ο Σείριος" 
IBAN : GR05 01722670005267084530896 PIRBGRAA 

 Paypal : http://paypal.me/KUCSLAJMRRGZJ 
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