ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΡΟΥ (Φ.Ο.Σ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
δηλώνω ότι:

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,

(3)

ΥΙΟΘΕΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΡΟΥ, ΣΚΥΛΑΚΙ ΦΥΛΟΥ ………., ΗΛΙΚΙΑΣ ……, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ……,
ΡΑΤΣΑΣ…………….
ΑΡ.ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΕΤΑΣ

…….. (Υποχρέωση Ανάδοχου/Κηδεμόνα)

Υποχρεούμαι να φροντίζω και να περιποιούμαι το ζώο, σύμφωνα με την νομοθεσία και τις διατάξεις προστασίας ζώων.
Δεν επιτρέπεται να έχω το ζώο σε κλουβί ή να το έχω συνέχεια δεμένο. Επίσης να μη μένει μόνο του σε μπαλκόνια και
ταράτσες χωρίς σκιά και νερό, ούτε χωρίς επίβλεψη όταν λείπει ο ιδιοκτήτης.
3. Δεν επιτρέπεται η «χρήση» του ζώου για κυνήγι, για αναπαραγωγή ή για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς.
4. Το ζώο πρέπει να έχει αρκετό χώρο διαμονής.
5. Πρέπει να στειρώσω το ζώο, αν δεν είναι ήδη στειρωμένο. Τα στειρωμένα ζώα είναι ευτυχέστερα και μακροβιότερα
γιατί δεν ταλαιπωρούνται από συνεχείς γέννες, δεν παθαίνουν καρκίνο της μήτρας, δεν δημιουργούν αγέλες, ενώ
περιορίζεται η τάση τους να δραπετεύουν και να κινδυνεύουν από αυτοκίνητα και φόλες. Δεν παχαίνουν, εάν κινούνται
και διατρέφονται σωστά, ούτε αλλάζει η προσωπικότητα τους. Γίνονται λιγότερο νευρικά και περισσότερο συνεργάσιμα.
6. Μία φορά το χρόνο πρέπει να επισκέπτομαι τον κτηνίατρο με το σκυλί μου για εμβολιασμό και γενικές εξετάσεις
αίματος. Αν το ζώο φαίνεται άρρωστο, οφείλω να επισκεφθώ τον κτηνίατρο νωρίτερα.
7. Τα μέλη της Φ.Ο.Σ. δεν είναι υπεύθυνα για οτιδήποτε αρρώστιες τυχόν εμφανιστούν μετά την παραλαβή του ζώου από
τον ανάδοχο /ιδιοκτήτη, παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενημερώνονται.
8. Πρέπει να ενημερώνω τη ΦΟΣ αμέσως σε περιπτώσεις θανάτου, εξαφανίσεως ή ατυχήματος του ζώου.
9. Η παράδοση του ζώου σε άλλα πρόσωπα επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης από το σωματείο μας.
10. Μόνο κτηνίατροι μπορούν να αποφασίζουν για θανάτωση του ζώου και μόνο μετά από ενημέρωση του σωματείου
μας.
11. Είμαι σύμφωνος με τους κατά καιρούς ελέγχους από το σωματείο σας.
12. Για οποιαδήποτε μη τήρηση όλων των παραπάνω το σωματείο σας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του
ου.
1.
2.

Ημερομηνία:
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

