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Προϋποθέσεις, οδηγίες και έντυπα για την διοργάνωση αποστολής 
στείρωσης αδέσποτων ζώων από την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων 
Ελλάδος (ΕΔΚΕ) 

Για την διοργάνωση αποστολής  από την ΕΔΚΕ απαιτείται: 

1) Πρόσκληση από Δήμο ή φιλοζωικό σωματείο αναγνωρισμένο από το πρωτοδικείο. 
Η πρόσκληση απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΚΕ  και 
αποστέλλεται στο  info@edke.gr. (Για την περίπτωση φιλοζωικού σωματείου 
χρειάζεται ο αριθμός έγκρισης του πρωτοδικείου) 
Την πρόσκληση υπογράφει ο Δήμαρχος η ο πρόεδρος του ΔΣ του φιλοζωικού 
σωματείου. 
Ο Δήμαρχος η ο πρόεδρος του Φιλοζωικού σωματείου ορίζει υπεύθυνο με τον 
οποίο συνομιλεί αποκλειστικά η ΕΔΚΕ. 
 

2) Ακολουθεί επικοινωνία του υπευθύνου της ΕΔΚΕ με τον υπεύθυνο που έχει ορισθεί 
από τον Δήμο η το φιλοζωικό σωματείο σχετικά με το είδος, τον αριθμό των 
αδέσποτων ζώων και τις ιατρικές πράξεις που πρόκειται να γίνουν. 
 

3)  Υπολογισμός δαπάνης  της αποστολής από τον υπεύθυνο της ΕΔΚΕ και ορισμός της 
ημερομηνίας της αποστολής. Η δαπάνη περιλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη(αναλώσιμα-φάρμακα) και ημερήσιας αποζημίωσης(μετακίνηση-
διαμονή διατροφή) 
 
 

4) Εφόσον γίνει αποδεκτή η προυπολογίσθα δαπάνη και η ημερομηνία της 
αποστολής, κατατίθενται τα χρήματα για την αποστολή στον τραπεζικό λογαριασμό 
της ΕΔΚΕ, η οποία θα εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά. 
 

5)  Καθ όλη την διάρκεια της αποστολής θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ο αρμόδιος 
που έχει ορισθεί από τον Δήμο η  το φιλοζωικό σωματείο ώστε : 
 α) να φροντίζει καθ’ όλη την διάρκεια κατά την οποία γίνονται χειρουργεία να 
υπάρχει ικανός αριθμός ατόμων οι οποίοι θα έχουν επιφορτισθεί με την μεταφορά 
των ζώων  προς και από τον χώρο των χειρουργείων   
 β) να επιλύει τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. 
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6)  Ο υπεύθυνος του Δήμου η του φιλοζωικού σωματείου έχει την υποχρέωση να 
φροντίζει ώστε υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής στο 
χώρο των χειρουργείων, ώστε οι κτηνίατροι να μπορούν να εκτελέσουν το έργο 
τους με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες. Σε περίπτωση που ο χώρος των 
χειρουργείων είναι προσωρινά αδειοδοτημένος,  θα πρέπει να είναι καθαρός 
αερισμένος επαρκώς και άδειος από διάφορα αντικείμενα ξένα προς το σκοπό για  
τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την προηγούμενη ημέρα που έχει 
ορισθεί σαν μέρα χειρουργείων . 
 

7) Μετά το πέρας της αποστολής ο υπεύθυνος του Δήμου η του φιλοζωικού 
σωματείου έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον χώρο, που θα έχει χορηγηθεί 
στην ΕΔΚΕ για την αποστολή, καθαρό και στην ίδια κατάσταση που μας είχε 
χορηγηθεί. 
 
 

8) Ο υπεύθυνος του Δήμου η του φιλοζωικού σωματείου υπογράφει μετά το πέρας 
της αποστολής τα κατάλληλα έντυπα. 
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Εντυπο 1 

                                                               

 

Έντυπο αποδοχής Κινδύνων των Χειρουργείων 
 Η  χειρουργική επέμβαση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη. Κάθε ασθενής που πρόκειται να 
υποβληθεί σε μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί μια σειρά προεγχειρητικών εξετάσεων, 
ώστε να διασφαλισθεί, όσον αυτό είναι δυνατόν, η επιτυχής έκβαση της χειρουργικής επέμβασης και 
να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.  

   Οι εξετάσεις αυτές ενδεικτικά  περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος, καρδιολογική εξέταση, 
ακτινολογική εξέταση θώρακος, και μια σειρά άλλες κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού. Το ζώο 
θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ένδο και έξω παράσιτα  και θεραπευμένα από άλλα νοσήματα 
που μπορεί να δημιουργήσουν οποιαδήποτε επιπλοκή.   

Σε πολλές περιπτώσεις όμως δεν υπάρχει δυνατότητα ενός πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου. Αυτό 
είναι δυνατόν να αυξήσει τις πιθανότητες επιπλοκών κατά την διάρκεια της επέμβασης η κατά την 
διάρκεια της μετεγχειρητικής περιόδου.  Τέτοια αδυναμία προεγχειρητικού ελέγχου υπάρχει πολύ 
συχνά σε αδέσποτα ζώα, τόσο λόγω της απουσίας οργανωμένων κτηνιατρικών κέντρων σε όλη την 
ελληνική περιφέρεια, όσο και λόγω του αυξημένου κόστους που θα απαιτούσε μια τέτοια 
διαδικασίας. 

 

Για τους παραπάνω λόγους 

 

Ο…………………………………………………………………………. ………….υπεύθυνος του Δήμου/ 

Φιλοζωικού σωματείου γνωρίζοντας  τους κινδύνους  που υπάρχουν τόσο κατά την 
διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων όσο και μετεγχειρητικά, δέχομαι να γίνουν τα 
χειρουργεία από την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, και δεν εχω καμία 
απαίτηση σε περίπτωση θανάτου η μετεγχειρητικών επιπλοκών. 

 

Ημερομηνία…………………………………………… 

 Υπογραφή 
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Έντυπο 2 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

Ο…………………………………………………..ως υπεύθυνος που έχει οριστεί από το 
Δήμο/φιλοζωικό σωματείο ……............................................................για 
την περίθαλψη των αδεσπότων ζώων του άνωθεν αναφερόμενου 
Δήμου/φιλοζωικού σωματείου, από την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων 
Ελλάδος (ΕΔΚΕ), δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 Η αποστολή της ΕΔΚΕ που έλαβε χώρα από την ......./....../...... έως 
....../....../....., στην περιοχή........................................................................,                               
ολοκληρώθηκε με επιτυχία εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις και στόχους 
που είχαν ορισθεί μεταξύ της ΕΔΚΕ και του Δήμου/φιλοζωικού σωματείου. 

 

 

 

Ημερονημία                                                    Υπογραφή           

 

....................................                           ................................................ 
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Έντυπο οδηγιών μετεγχειρητικής φροντίδας χειρουργημένων ζώων. 

 

 Ένα χειρουργημένο ζώο είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας και 
φαρμακευτικής  βοήθειας. 

 Για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου που έχει υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση απαιτείται:  

 1) Για 7 εως 10 ημέρες μετά την χειρουργική επέμβαση το ζώο να είναι περιορισμένο σε 
χώρο καθαρό,στεγνό και ασφαλή. Η επαφή με άλλα ζώα θα πρέπει να είναι τέτοια που να 
μην δημιουργούν ενόχληση στο χειρουργημένο ζώο.  

 Το ζώο να μην αναγκάζεται σε τρέξιμο η πηδήματα από ύψη λόγω ενόχλησης από άλλα 
ζώα η ανθρώπους. 

2) Μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο θα πρέπει να είναι υπο την κάλυψη αντιβιοτικής 
προστασίας με σκεύασμα που καθορίζεται κάθε φορά από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

3)  Η τομή  του χειρουργικού τραύματος θα πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά και να 
επαλήφεται από κατάλληλο φαρμακευτικό προιόν που καθορίζεται από τον υπεύθυνο 
κτηνίατρο. 

4) Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε ένδειξη επιπλοκής θα πρέπει να 
απευθυνθείτε άμεσα στον υπεύθυνο κτηνίατρο της ΕΔΚΕ ή σ οποιονδήποτε κτηνίατρο που 
είναι διαθέσιμος και να τον ενημερώσετε για το ιστορικό του ζώου. 

 

 

 

 

 


