
 

DoggyBagCrew 

For the adoption of a Greek cat 

DoggyBagCrew ASBL 
1, rue du Portugal, boîte 105 

1420 Braine-l’Alleud, Belgique 
+32 474 99 66 66 & +32 486 80 51 74  

info@doggybagcrew.org 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 

Μεταξύ του/της   ...…………………………....................…. 
και του/της αναδόχου του ζώου ...…………………………....................…. 

Σας εµπιστεύεται αυτή η γάτα µε αντάλλαγµα την αγάπη και τη φροντίδα σας. 

Άρθρο 1. Σεβασµός και συνθήκες διαβίωσης του ζώου  
Ο/H ανάδοχος δεσµεύεται να φέρεται καλά στο ζώο, να του παρέχει ποιοτική τροφή µε 
σεβασµό στη µορφολογία του ώστε αυτό να µη γίνει υπέρβαρο, να φροντίζει για την τακτική 
του άσκηση σύµφωνα µε τις ανάγκες του, για την απαραίτητη περιποίησή του και να του 
παρέχει εν γένει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Το ζώο πρέπει να απολαµβάνει την 
εκτίµηση και το σεβασµό που οφείλεται σε όλα τα ζωντανά όντα. Είναι λοιπόν καθήκον του/
της αναδόχου να συµπεριφερθεί στο ζώο ως µέλος της οικογένειάς του, πράγµα που 
σηµαίνει ότι δεσµεύεται να ζήσει δίπλα του και αυτό να έχει πρόσβαση στο σπίτι. 
Σε κάθε περίπτωση, το ζώο θα πρέπει να στεγάζεται σε σπιτάκι για γάτες, και όχι δεµένο ή να 
µην κοιµάται έξω (πέρα από εξορµήσεις µε τον/την ανάδοχό του). 
Το ζώο θα ζήσει τη δική του ζωή δίπλα στον/στην ανάδοχό του και δε θα πρέπει σε καµία 
περίπτωση να έχει χρησιµοθηρικό ρόλο, ούτε και να αποτελέσει πηγή εισοδήµατος. 
Ο/H ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για τον απαραίτητο εξοπλισµό πριν από την άφιξη του 
ζώου: κολλάρο, µεταλλική ταυτότητα, χώρο ύπνου, δύο µπολ (ένα [1] φαγητού και ένα [1] 
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νερού), παιχνίδια για γάτες και σύνεργα περιποίησης. 

Άρθρο 2. Πρόσωπο αναφοράς σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου του/της αναδόχου 
Ο/H ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ένα άτοµο αναφοράς για το ζώο, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ευηµερίας του τελευταίου όπως αυτές ορίζονται στο παρόν Συµβόλαιο. 
Ο/Η ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει το άτοµο αυτό στον Οργανισµό που στη συνέχεια 
θα αναγνωριστεί επίσηµα από αυτόν. Το άτοµο αυτό θα έχει µια ιδιαίτερη θέση στη ζωή του 
ζώου και µπορεί να κληθεί να λάβει έκτακτες αποφάσεις σχετικά µε αυτό εν απουσία του/της 
αναδόχου του ή ακόµη και να γίνει ιδιοκτήτης του ζώου, για παράδειγµα σε περίπτωση 
θανάτου του προηγούµενου. 

Άρθρο 3. Υποχρέωση επιστροφής του ζώου 
Εφόσον ο/η ανάδοχος επιθυµήσει να αποχωριστεί το ζώο, αυτός/-ή οφείλει να το επιστρέψει 
στον Οργανισµό για επανατοποθέτηση στη φροντίδα άλλης οικογένειας. Καθώς, όµως, ο 
Οργανισµός δε διαθέτει δοµή φιλοξενίας, ο/η ανάδοχος δεσµεύεται να κρατήσει το ζώο κοντά 
του έως ότου ο Οργανισµός βρει νέα οικογένεια γι’ αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο/η ανάδοχος 
δεν είναι εξουσιοδοτηµένος/-η να παραδώσει πρωτοβουλιακά το ζώο σε τρίτο πρόσωπο ή να 
το εµπιστευτεί σε καταφύγιο. 
Εάν οι λόγοι του αποχωρισµού είναι πέρα από τον έλεγχο του/της αναδόχου (ζητήµατα 
υγείας, θάνατος κ.λπ.) και υπάρχει τρίτο πρόσωπο κοντά στο ζώο που το γνωρίζει καλά και 
είναι έτοιµο να το υιοθετήσει, ο Οργανισµός θα το λάβει υπ’ όψιν του. 
Όποιος κι αν είναι ο λόγος του αποχωρισµού, τα έξοδα υιοθεσίας δεν επιστρέφονται. Ο 
Οργανισµός δε θα καταβάλει καµία αποζηµίωση σε αυτόν/-ήν που θα εγκαταλείψει το ζώο 
του/της ούτε θα αποζηµιώσει τα πάγια έξοδα του ζώου (τροφή, κτηνίατρο κ.λπ.). 

Άρθρο 4. Υποχρέωση ενηµέρωσης σε περίπτωση φυγής, ατυχήµατος, σοβαρής 
ασθένειας ή θανάτου του ζώου 
Ο/H ανάδοχος συναινεί να ενηµερώσει αµέσως τον Οργανισµό σε περίπτωση φυγής, 
ατυχήµατος, σοβαρής ασθένειας ή θανάτου του ζώου, ώστε αυτός να είναι σε θέση να 
συµβουλεύσει κατάλληλα για την αντιµετώπιση µιας τέτοιας κατάστασης. 
Σε περίπτωση φυγής, ο/η ανάδοχος αναλαµβάνει να ειδοποιήσει τον κτηνίατρό του/της και να 
κάνει ό,τι είναι δυνατόν, στο µέτρο του εφικτού, για να βρει το ζώο. 
Ο/H ανάδοχος οφείλει να έχει παράσχει ένα κολάρο ή λουρί µε µεταλλική ταυτότητα 
πάνω στην οποία θα είναι χαραγµένος ο αριθµός τηλεφώνου του και που θα πρέπει να 
έχει τοποθετήσει στο ζώο την ηµέρα της άφιξης του για να διευκολυνθούν τα βήµατα για την 
εύρεση του σε περίπτωση που τραπεί σε φυγή ή χαθεί. 

Άρθρο 5. Απαγόρευση ευθανασίας του ζώου 
Ο Οργανισµός απαγορεύει την ευθανασία του ζώου. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις σε 
περιπτώσεις προκαταρκτικής συµφωνίας για µη αναστρέψιµα ζητήµατα υγείας, δεόντως 
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πιστοποιηµένα από κτηνίατρο. Ο/H ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει το κτηνιατρικό 
πιστοποιητικό που θα δικαιολογεί την ευθανασία µέσω e-mail στον Οργανισµό στη 
διεύθυνση: info@doggybagcrew.org. Σε περίπτωση που το ζώο δεν µπορεί να ανακουφιστεί 
ιατρικά ή/και εφόσον ο κτηνίατρος συστήσει άµεση ευθανασία, ο Οργανισµός συµφωνεί να 
παραλάβει το κτηνιατρικό πιστοποιητικό αυτό έπειτα από την περάτωση της διαδικασίας. 

Άρθρο 6. Υποχρέωση στείρωσης του ζώου 

Εάν το ζώο δεν έχει ακόµη στειρωθεί τη στιγµή της υιοθεσίας του, ο/η ανάδοχος οφείλει να το 
συζητήσει µε τον κτηνίατρό του/της και να ενηµερώσει τον Οργανισµό. Πρέπει, στη συνέχεια, 
να του αποσταλεί συντοµότερο δυνατό µέσω e-mail το κτηνιατρικό πιστοποιητικό στείρωσης 
το στη διεύθυνση: info@doggybagcrew.org.  

Άρθρο 7. Υποχρέωση εµβολιασµού του ζώου 
Ο/H ανάδοχος αναλαµβάνει να φροντίσει για την πραγµατοποίηση όλων των εµβολίων του 
ζώου καθώς εγγυάται την καλή υγεία του. 

Άρθρο 8. Υποχρέωση ταυτοποίησης και καταγραφής του ζώου 
Ο Οργανισµός απαιτεί να πραγµατοποιηθεί κτηνιατρικός έλεγχος εντός δύο εβδοµάδων από 
την υιοθεσία του ζώου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτού, ο κτηνίατρος έχει την ευθύνη να 
καταχωρήσει τη γάτα στο όνοµα των νέων του ιδιοκτητών εντός του οργανισµού 
ταυτοποίησης και καταγραφής σκύλων από τον οποίο αυτός εξαρτάται. 
Θα πρέπει έπειτα να αποσταλεί σχετική απόδειξη στον Οργανισµό µέσω e-mail στη 
διεύθυνση: info@doggybagcrew.org. 

Άρθρο 9. Έξοδα υιοθεσίας του ζώου 
Τα έξοδα υιοθεσίας ανέρχονται στα ………...EUR (Ευρώ) και καλύπτουν µέρος των εξόδων 
του Οργανισµού για τον εµβολιασµό της γάτας, το ηλεκτρονικό του τσιπ, το διαβατήριό του, 
τη στείρωσή του (αν είναι ενήλικη) και τον επαναπατρισµό της. Η γάτα θα επιφυλάσσεται 
για αναδόχους µόνο εφόσον παραληφθούν από τον Οργανισµό το ποσό των εξόδων 
και το Συµβόλαιο υιοθεσίας. Η υιοθέτησή ενός ζώου, που δεν είναι αντικείµενο, οφείλει 
να είναι συνέπεια καλά µελετηµένης πράξης. 
Τα έξοδα σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόσυρσης των 
αναδόχων πριν από την άφιξη της γάτας και το ποσό αυτό θα θεωρηθεί δωρεά προς 
τον Οργανισµό. 
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Άρθρο 10. Ασθένεια του ζώου 
Ο Οργανισµός ενηµερώνει τον/την ανάδοχο για κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή του 
σχετικά µε την υγεία του ζώου πριν από την υπογραφή του Συµβολαίου. Ωστόσο, ο/η 
ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι λόγω της προέλευσης των ζώων και των πόρων του 
Οργανισµού, αυτός θεωρεί αδύνατο να εγγυηθεί τη βέλτιστη κατάσταση της υγείας του ζώου 
και, σε περίπτωση ασθένειας που διαγνωστεί µετά την υιοθεσία, ο Οργανισµός δε φέρει την 
οποιαδήποτε ευθύνη. Ως εκ τούτου, ο/η ανάδοχος αναλαµβάνει το κόστος της κτηνιατρικής 
θεραπείας που θα ακολουθήσει µια ασθένεια ή ένα ατύχηµα που πιθανόν να υποστεί το ζώο, 
ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται σε καµία περίπτωση από 
τον Οργανισµό. 
Ο Οργανισµός τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος του είναι η διάσωση ζώων που ακριβώς δεν 
έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη κτηνιατρική περίθαλψη και, ως εκ τούτου, ο/η ανάδοχος 
οφείλει να γνωρίζει ότι η φροντίδα του ζώου που υιοθετεί είναι η πρώτη προτεραιότητά του. 
Οι πιο συχνές ανησυχίες για την υγεία των ζώων µετά την υιοθεσία τους περιγράφονται 
παρακάτω:  

• Λοίµωξη των αυτιών 
• Πέτρα στα δόντια 
• Ψώρα των αυτιών 
• Προβλήµατα στα µάτια 
• Μικροτραυµατισµοί από δαγκώµατα 
• Μόλυβδος στους µύες (για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια µιας εξέτασης µε ακτίνες Χ) 

Άρθρο 11. Επισκέψεις επιθεώρησης 
Ο/Η ανάδοχος αποδέχεται ότι µπορεί να πραγµατοποιηθούν µια ή περισσότερες 
επιθεωρήσεις στο χώρο του/της από µέλος του Οργανισµού ή από διορισµένο τρίτο 
πρόσωπο, ώστε να εξακριβωθεί η κατάσταση της υγείας του ζώου καθώς και οι συνθήκες 
διαβίωσής του. 
Αυτές οι επισκέψεις δύναται να πραγµατοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου 
και θα προηγείται πάντα ένα τηλεφώνηµα προκειµένου να οριστεί συγκεκριµένο ραντεβού µε 
τον/την ανάδοχο. 
Εάν το µέλος του Οργανισµού ή το διορισµένο τρίτο πρόσωπο κρίνει ότι η κατάσταση της 
υγείας του ζώου ή οι συνθήκες διαβίωσής του δεν είναι ικανοποιητικές, ο Οργανισµός θα 
ενηµερώσει τον/την ανάδοχο µέσω e-mail. Εάν εντός 30 ηµερών, ο Οργανισµός µπορεί να 
αποδείξει ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και ότι η ευηµερία του ζώου ή/και οι συνθήκες 
διαβίωσής του εξακολουθούν να µην είναι ικανοποιητικές, µπορεί να ξεκινήσει, µε τη βοήθεια 
των αρµόδιων Αρχών, την απαραίτητη διαδικασία προκειµένου να πάρει πίσω το ζώο και να 
το τοποθετήσει στη φροντίδα άλλης οικογένειας. 
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Άρθρο 12. Ενηµερώστε µας για το ζώο 
Η λήψη ενηµερώσεων για το ζώο επιτρέπει στον Οργανισµό να εξασφαλίσει την ευηµερία του 
και παροχή βοήθειας στον/στην ανάδοχο εάν αυτός/-ή αντιµετωπίσει δυσκολίες µε το εν λόγω 
υιοθετηµένο ζώο. 
Επιπλέον, επειδή το έργο του Οργανισµού είναι δύσκολο και για την ευηµερία όλων, κρίνει 
απαραίτητο να λαµβάνει ενηµερώσεις γι’ αυτά πέρα απ’ την υιοθεσία τους. 
Ο/Η ανάδοχος υποχρεούται ως εκ τούτου να παρέχει τακτικά στον Οργανισµό ενηµερώσεις 
και φωτογραφίες του ζώου καθώς, επίσης, δέχεται ότι ο τελευταίος δύναται να ζητήσει 
πρωτοβουλιακά ενηµέρωση για το ζώο. 
Μετά από µια περίοδο δύο (2) ετών, ο/η ανάδοχος θα µπορεί να στέλνει ενηµέρωση για το 
υιοθετηµένο ζώο µόλις µία (1) φορά το χρόνο, κάτι που θα ισχύει όµως καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του ζώου. Φυσικά, εάν ο/η ανάδοχος επιθυµεί να παρέχει τακτικά ενηµερώσεις για 
το ζώο, ο Οργανισµός τον προσκαλεί µε χαρά να το κάνει. Από την άλλη, αν δε δοθεί καµία 
ενηµέρωση για το ζώο, ο τελευταίος θα φροντίσει να προγραµµατίσει άµεσα επίσκεψη µετά 
από την υιοθεσία. 

Άρθρο 13. Περίοδος αναµονής πριν από τον επαναπατρισµό του ζώου 
Η περίοδος αναµονής πριν από την άφιξη ενός σκύλου δύναται να είναι µερικές φορές 
µεγάλη. Ο Οργανισµός δε φέρει ευθύνη για τα διάφορα απρόοπτα, ειδικά για απροσδόκητες 
καθυστερήσεις κατά τον επαναπατρισµό ή αλλαγές στην ηµεροµηνία άφιξης. 

Άρθρο 14. Περίοδος προσαρµογής και εκπαίδευση του ζώου 
Ο/Η ανάδοχος οφείλει να έχει ενηµερωθεί για τις ιδιαιτερότητες του ζώου που θα υιοθετήσει, 
ειδικά αφού αυτό προέρχεται από καταφύγιο στο οποίο µπορεί να παρέµεινε για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα και, πιθανόν, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Εποµένως, ο/η ανάδοχος 
συµφωνεί να κάνει υποµονή και να παράσχει στο ζώο τον απαραίτητο χρόνο 
προσαρµογής του στη νέα του ζωή, καθώς και µια θετική εκπαιδευτική βάση. 

Άρθρο 15. Περίληψη των προς αποστολή εγγράφων 
Το παρόν Συµβόλαιο, δεόντως συµπληρωµένο σε κάθε σελίδα µε τα αρχικά του/της 
αναδόχου και υπογεγραµµένο στην τελευταία σελίδα, πρέπει να αποσταλεί εις διπλούν στον 
Οργανισµό µαζί µε ένα αντίγραφο απόδειξης διεύθυνσης µικρότερης των τριών (3) µηνών, 
αντίγραφο νοµίµου εγγράφου ταυτότητας (µπρος και πίσω όψη), σε προσφραγισµένο φάκελο 
ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@doggybagcrew.org. 
Ο/Η ανάδοχος πρέπει να παραγµατοποιήσει τραπεζικό έµβασµα ύψους ………...EUR 
(Ευρώ) µε την αιτιολογία "Κόστος κτηνιατρικής περίθαλψης και επαναπατρισµού του/
της (Όνοµα γάτας)". 

Άρθρο 16. Αθέτηση Συµβολαίου 
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Στο παρόν Συµβόλαιο προϋποτίθεται η καλή θέληση και των δύο (2) εµπλεκόµενων µερών. 
Εάν υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση µε ένα από τα άρθρα του Συµβολαίου, ο 
Οργανισµός θα ενηµερώσει τον/την ανάδοχο µέσω e-mail. Εάν εντός 30 ηµερών, ο 
Οργανισµός µπορεί να αποδείξει ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και ότι η ευηµερία του 
ζώου ή/και οι συνθήκες διαβίωσής του εξακολουθούν να µην είναι ικανοποιητικές, µπορεί να 
ξεκινήσει, µε τη βοήθεια των αρµόδιων Αρχών, την απαραίτητη διαδικασία προκειµένου να 
πάρει πίσω το ζώο και να το τοποθετήσει στη φροντίδα άλλης οικογένειας. 
Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα να κινήσει νοµική διαδικασία κατά των 
παραβατών του Συµβολαίου. Υπενθυµίζουµε ότι η υιοθεσία ενός ζώου οφείλει να είναι 
συνέπεια καλά µελετηµένης πράξης. 
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Στοιχεία ζώου 
Όνοµα: 
Ράτσα: 
Φύλο: 
Ηλικία κατά προσέγγιση:  
Χρώµα: 
Αριθµός ηλεκτρονικού τσιπ: 
Χαρακτηριστικά: 

Στοιχεία αναδόχου 
Όνοµα κι επώνυµο:  
Διεύθυνση:  
Πόλη: 
Χώρα:  
Αριθµός τηλεφώνου: 
E-mail: 

* Κατανοώ ότι η γάτα αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα και ότι είναι αδύνατο να δοκιµαστεί σε 
περιβάλλον µε σκύλους καθώς επίσης ότι θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρµοστεί στη νέα 
του οικογένεια. 

Υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-ριας του ζώου 

...…………………………....................…. 

Υπογραφή του/της αναδόχου έπειτα από την πρόταση «διαβάστηκε και εγκρίθηκε» 

...…………………………....................…. 

Υπογραφή του/της προέδρου του ΜΚΟ DoggyBagCrew 

...…………………………....................…. 
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Συντάχθηκαν δύο πρωτότυπα.
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