
Βασικοί κανόνες για ασφαλή στείρωση αδέσποτων γάτων 
 
Ενόψει της έναρξης του κρατικού προγράμματος στείρωσης αδέσποτων γάτων, που υλοποιείται με 
κρατική χορηγία από οργανώσεις και τοπικές αρχές και στα πλαίσια διαφύλαξης της ευημερίας των 
ζώων, θεωρούμε απαραίτητο να υπενθυμίσουμε κάποιους βασικούς κανόνες καλής πρακτικής, ώστε 
τα ζώα να μην μπαίνουν σε αχρείαστη ταλαιπωρία και με κανένα τρόπο να μην κινδυνεύει η υγεία 
τους. 

• Δεν στειρώνουμε γάτες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης. Αν είναι 
έγκυες πάνω από ενός μηνός δεν τις στειρώνουμε γιατί θα χρειαστεί μεγαλύτερη τομή που 
είναι πιο εύκολο να ανοίξει, ενώ κινδυνεύουν να πάθουν μαστίτιδα αν έχουν αρχίσει να 
κατεβάζουν γάλα.  

• Δεν στειρώνουμε γάτες που γέννησαν πρόσφατα γιατί τα γατάκια δεν θα αντέξουν νηστικά 
και χωρίς φροντίδα για δυο μέρες μέχρι να επιστραφεί η γάτα στο χώρο της, ενώ και σε αυτή 
την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος μαστίτιδας. 

• Δεν στειρώνουμε ζώα που φταρνίζονται και έχουν εκκρίσεις στη μύτη. Για να 
στειρωθούν θα πρέπει να είναι τελείως καλά, αλλιώς κινδυνεύουν ακόμη και με θάνατο αφού η  
εγχείρηση εξασθενεί το ανοσοποιητικό τους σύστημα και είναι πιο ευάλωτα στην ασθένεια.  

• Για τη σύλληψή τους χρησιμοποιούμε κατάλληλες παγίδες. Δεν χρησιμοποιούμε παγίδες 
με ελατήριο γιατί μπορεί να τραυματίσουμε τα ζώα. Οι παγίδες που πωλούνται στα διάφορα 
καταστήματα είναι κατά κανόνα ακατάλληλες, αφού προορίζονται για νυφίτσες. (Αν δεν είστε 
σίγουροι αν η παγίδα που θα χρησιμοποιήσετε είναι κατάλληλη μην διστάσετε να στείλετε στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες φωτογραφία και να ζητήσετε τη γνώμη των Επαρχιακών Επιτροπών 
Ευημερίας Ζώων). 

• Μόλις πιαστούν οι γάτες μέσα στην παγίδα τις σκεπάζουμε με ένα ρούχο, γιατί λόγω φόβου 
αντιδρούν και κτυπούν στα μεταλλικά τοιχώματα και κινδυνεύουν να τραυματιστούν.  

• Δεν αφήνουμε τις γάτες μέσα στην παγίδα πολλές ώρες γιατί στρεσάρονται και 
ταλαιπωρούνται. Τις μεταφέρουμε άμεσα σε κλουβί μεταφοράς και το συντομότερο στην 
κτηνιατρική κλινική που θα γίνει η στείρωση.  

• Όταν επαναφέρουμε τις γάτες στον χώρο τους, τις αφήνουμε εκεί ακριβώς που τις 
πιάσαμε. Ακόμα και λίγα μέτρα μακριά μπορεί να τους προκαλέσουν σύγχυση και μέχρι να 
προσανατολιστούν να κτυπηθούν από αυτοκίνητο.   

• Προσέχουμε ώστε να μην οδηγούμε για στείρωση, ήδη στειρωμένες γάτες. Τα τελευταία 
χρόνια εφαρμόζουμε την πρακτική να σημαδεύουμε τα στειρωμένα γατιά με ένα κόψιμο στην 
κορυφή του αριστερού αυτιού σε σχήμα ν. Όμως, υπάρχουν ζώα που στειρώθηκαν στο 
παρελθόν και δεν σημαδεύτηκαν.  
 

Για όλους αυτούς τους λόγους δε συλλαμβάνουμε γάτες για στείρωση από χώρους που δεν τους 
γνωρίζουμε οι ίδιοι, χωρίς να έλθουμε σε επαφή με τους εθελοντές που τις φροντίζουν στην 
συγκεκριμένη περιοχή. Τους ζητούμε να είναι παρόντες κατά την διαδικασία σύλληψης των ζώων για 
να μας υποδείξουν τα τυχόν στειρωμένα ζώα που δεν έχουν σημαδευτεί, τις γεννημένες γάτες, τις 
έγκυες σε προχωρημένο στάδιο και τις άρρωστες. Η εμπειρία μας έδειξε ότι σε όλες τις περιοχές που 
υπάρχουν σημαντικές αποικίες γάτων υπάρχουν πάντα κάποια άτομα που τα φροντίζουν. Αν δεν τα 
εντοπίσουμε θα πρέπει να τοιχοκολλήσουμε ανακοινώσεις (υπάρχουν έτοιμες από τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες), με τις οποίες ενημερώνουμε για την πρόθεση μας να κάνουμε στειρώσεις αδέσποτων 
γάτων και να προειδοποιούμε τον κόσμο να κρατήσει στο σπίτι τις οικόσιτες γάτες ή να τους βάλει 
περιλαίμιο για να μην συλλαμβάνονται.  
 
Ακολουθώντας αυτούς τους κανόνες μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν λάθη και δεν θα 
τεθεί σε κίνδυνο η ζωή και η ευημερία των ζώων τα οποία θα συλληφθούν και θα στειρωθούν. 
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