
Δήλωση υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη 

 

Οι υπογράφοντες: 

1. Ο νέος ιδιοκτήτης 

 

2. Ο υπεύθυνος του Δήμου(Ονοματεπώνυμο): 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Χαρακτηριστικά ζώου για υιοθεσία: 

• Είδος ζώου:____________________________________________________________________________ 

• Όνομα ζώου:___________________________________________________________________________ 

• Φυλή: _________________________________________________________________________________ 

• Διαβατήριο (αριθμός /ημερομηνία έκδοσης):________________________________________________ 

• Αριθμός Microchip/Τατουάζ Νο: _______________________________________    Θέση: Τράχηλος /αυτί  

• Ημερομηνία Γέννησης:____________________________________________________________________ 

• Φύλλο: Αρσενικό/Θηλυκό  Στειρωμένο: Ναι /  Όχι         Ημερομηνία_______________________________ 

• Τρίχωμα: (χρώμα, είδος):__________________________________________________________________ 

• Ειδικά χαρακτηριστικά:____________________________________________________________________ 

• Ονοματεπώνυμο θεράποντος κτηνιάτρου:____________________________________________________ 

• Αριθμός αιτήματος υιοθεσίας (προαιρετικό):__________________________________________________ 

• Αριθμός πρακτικού έγκρισης υιοθεσίας 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος   

αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων (προαιρετικό):_____________________________________________________ 

  

4. Δήλωση υπεύθυνου του Δήμου  

Εγώ ο υπεύθυνος του Δήμου δηλώνω ότι έχω λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχω τηρήσει τις διατάξεις του  

νόμου.  

Ονοματεπώνυμο   

Διεύθυνση  

Ταχυδρομικός κώδικας  

Περιοχή   

Α.Δ.Τ.  

Α.Φ.Μ.  

Ημερομηνία γέννησης  

Τηλέφωνο   

Email:  



5. Δέσμευση νέου ιδιοκτήτη  

Εγώ ο νέος ιδιοκτήτης γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις κάθε ιδιοκτήτη ζώου (Άρθρο 9 του νόμου 4830/21) καθώς και τις 

κυρώσεις του νόμου δεσμεύομαι σχετικά με:  

α) την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με την σίτιση, την περίθαλψη και τη στέγαση. Ειδικότερα 

δεσμεύομαι να τηρώ τους κανόνες ευζωίας του ζώου, παρέχοντάς του υγιεινό και ασφαλές κατάλυμα και καθημερινή 

άσκηση. 

β) την αναφορά του θανάτου του εντός 10 εργάσιμων ημερών στον αρμόδιο Δήμο και στο Ε.Μ.Σ.Σ. ( μόλις αυτό 

είναι διαθέσιμο). 

γ) την άμεση αναφορά απώλειας του σκύλου ή γάτας (εντός δύο (2) ημερών το αργότερο) και τη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την ανεύρεση του. 

δ) τη διατήρηση του ζώου μου στην οικεία μου και υπό τη διαρκή και άμεση επίβλεψή μου, γνωρίζοντας ότι 

απαγορεύεται η διαβίωσή του σε μπαλκόνι ή σε άλλους περιορισμένους χώρους και το δέσιμο ή άλλος περιορισμό 

της φυσικής του κίνησης όταν βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας μου.  

ε) τη μη χρησιμοποίηση του ζώου για αναπαραγωγή ή περαιτέρω πώληση. 

στ) την πιστή τήρηση των διατάξεων του νόμου όπως κάθε φορά ισχύει και την συνεργασία μου με τις 

αρμόδιες αρχές ελέγχου όταν και εφόσον χρειαστεί. 

ζ) ο Δήμος δύναται να ελέγξει ανά πάσα στιγμή αν τηρούνται και κατά πόσο οι κανόνες ευζωίας. 

  

6. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι:  

Έχουν διαβάσει το έντυπο παραχώρησης και έχουν ενημερωθεί για τυχόν ιδιαιτερότητες του ζώου.  

  

Το παρόν τυπώνεται σε 2 αντίγραφα, ένα για τον νέο ιδιοκτήτη και το άλλο για το αρχείο του Δήμου και είναι στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

  

 

 

 

Ημερομηνία:_________________________ 

  

 

 

Ο νέος ιδιοκτήτης 
 

Ο υπεύθυνος του Δήμου 

Υπογραφή 
 

Υπογραφή 


