
 

                           
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα, την …………………………………………….συμφωνούνται μεταξύ,                      
αφ΄ ενός μεν του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών και αφ΄ ετέρου του / της 
……………………………………………………………………………………… τα εξής: 
 
Ο κύριος/κυρία……………………………………αποκαλούμενος εφ΄ εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, 
αναλαμβάνει από σήμερα την επιμέλεια ενός………………………………………………. 
που ακούει στο όνομα………………………………χρώματος………………ηλικίας………… 
με  αριθμ. Μητρώου Συλλόγου………………………. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Όνομα…………………………………………………………………………………………. 
 
Διεύθυνση………………………………………………… E-mail…………………………… 
 
Τηλ. Σταθερό………………………Τηλ. Κινητό……………………Φαξ……………………. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ 
Δ/ση και περιγραφή τοποθεσίας………………………………………………………….................. 

Είδος προστασίας: σκέπαστρο……………….σταύλος……………δέντρα……………............. 

Είδος ασφάλειας: περίφραξη…………………………άλλο………………………….................... 

Νερό:  κουβάς…………………ποτίστρα……………  άλλο……………………………................. 

Τροφή: ……………………………………………………………………………………................... 

Κτηνίατρος περιοχής: ……………………………………………………………………............... 

Πεταλωτής περιοχής: ……………………………………………………………………................ 

Θα έχει παρέα και ποια: …………………………………………………………………................ 

Απόσταση κατοικίας από τον χώρο του αλόγου…………………………………………................ 

Στοιχεία ανθρώπου που αναλαμβάνει την περιποίηση εάν είναι άλλος από τον ανάδοχο. 

……………………………………………………………………………………………...................... 

                                                         
                                                                 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
 

 Ο Σύλλογος είτε έχει το ιδιοκτησιακό δικαίωμα, είτε την μέριμνα για την φροντίδα του ζώου που μπορεί 
να έχει περιέλθει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε αυτό ως εκ του σκοπού του. 

 Ο Σύλλογος και ειδικότερα πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο, διατηρεί το δικαίωμα να 
επισκέπτεται το ζώο στον χώρο του αναδόχου ανά πάσα στιγμή δίχως προηγούμενη ειδοποίηση και να 
ελέγχει ότι η επιμέλεια του ζώου συντελείται με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας που επιβάλλουν η 
κείμενη νομοθεσία και η ζωοφιλική πρακτική. 

 Ο Ανάδοχος δεν αποκτά ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του ζώου, κατ΄ επέκταση δεν επιτρέπεται η πώληση 
ή η παραχώρησή του σε τρίτον.                                 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή διαβίωση και σωματική ακεραιότητα του ζώου όχι 
μόνον έναντι του Συλλόγου αλλά και του τυχόν τρίτου πιθανού ιδιοκτήτη του ζώου.  

 Ο Ανάδοχος, ευθυνόμενος αποκλειστικά, καλύπτει με τις δικές του δαπάνες όλα τα έξοδα, τακτικά η 
έκτακτα για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. 

 Επανάληψη εμβολίου πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και αποπαρασήτωση κάθε τρεις μήνες. 
 Η χρήση του ζώου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην φυσική του κατάσταση………………… 
 Η μεταφορά του ζώου στην καινούρια του κατοικία, γίνεται με έξοδα του αναδόχου και με μεταφορικό 

μέσο του Συλλόγου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος θελήσει να χρησιμοποιήσει άλλο μεταφορικό 
μέσο, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Συλλόγου. 

 Ο Σύλλογος σε περίπτωση θανάτου του ζώου, που θα αποδεικνύεται μόνο με γνωμάτευση     
κτηνιάτρου, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται. 

 Ο Ανάδοχος μπορεί να κατέχει το ζώο και να επιμελείται αυτού για  αόριστο χρόνο, οφείλει όμως να 
προβαίνει σε ενημέρωση του Συλλόγου σε περίπτωση αδυναμίας διατήρησης του ζώου και  να του 
γνωστοποιεί την αδυναμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την επιδιωκόμενη ημερομηνία 
επιστροφής του. 

 Ο Σύλλογος δύναται μετά από πενθήμερη προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο να        
αναλάβει πίσω το  παραδοθέν ζώο δίχως δικαίωμα εναντίωσης του Αναδόχου ιδίως δε όταν αυτό 
πρέπει να παραδοθεί στον πραγματικό του ιδιοκτήτη. Ο Σύλλογος δύναται να ζητήσει την άνευ 
προηγούμενης προθεσμίας επιστροφή του ζώου σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιαδήποτε παραβίαση 
των ανωτέρω όρων. 

 Ο Ανάδοχος με την ανάληψη της επιμέλειας υποχρεούται να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου. 
 
 

                                                                                             
 
 

                                                                                             Αποδέχομαι τους ως άνω όρους 
 
 

…...........................         ............................ 
                                                                                             Ημερομηνία                         Υπογραφή                       


