
 

Άρθρο 19 του Νόµου 3698/2008 ΦΕΚ 198Α 
 
Κτηνιατρικά Γραφεία για τα παραγωγικά ζώα 
 

1. Κτηνιατρικό Γραφείο για παραγωγικά ζώα είναι η  επαγγελµατική στέγη στην οποία ο 
κτηνίατρος παρέχει  υπηρεσίες που αφορούν την αντιµετώπιση ασθενειών  των παραγωγικών 
ζώων και την προφύλαξη από αυτές,  καθώς και την εφαρµογή των ορθών κανόνων 
κτηνιατρικής κλινικής διαχείρισης της υγείας και ευζωίας τους.  

           Στα γραφεία αυτά δεν διενεργείται κτηνιατρική εξέταση και περίθαλψη ασθενών παραγωγικών    
           ζώων. Οι εξετάσεις ή οι επεµβάσεις πραγµατοποιούνται αποκλειστικά  στις µονάδες εκτροφής  
           (σταβλικές εγκαταστάσεις). 
 

2. Για την ίδρυση και λειτουργία Κτηνιατρικού Γραφείου  για τα παραγωγικά ζώα απαιτείται άδεια 
της ∆ιεύθυνσης  Κτηνιατρικής της οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης,  που χορηγείται µετά 
από αίτηση του ενδιαφερόµενου  και την προσκόµιση: 

 
α) αντιγράφου τίτλου σπουδών, 
β) αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, 
γ) βεβαίωσης εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό  Σύλλογο, επικουρικά για τους κτηνιάτρους των 
Ενόπλων  ∆υνάµεων, 
δ) υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόµενου ότι δεν  εµπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και ότι δεν διατηρεί Κτηνιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της 
Επικράτειας, 
ε) τοπογραφικού διαγράµµατος µε κάτοψη της επαγγελµατικής στέγης, σε κλίµακα 1:100. 
Το Κτηνιατρικό Γραφείο αποτελείται από έναν ανεξάρτητο χώρο εµβαδού τουλάχιστον είκοσι 
τετραγωνικών µέτρων. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός και µόνον  Κτηνιατρικού Γραφείου για κάθε 
κτηνίατρο σε όλη την  Επικράτεια. 
 

3. ∆εν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για τα παραγωγικά ζώα: 
α) στους κτηνιάτρους που απασχολούνται µε σχέση  εξαρτηµένης εργασίας σε εταιρίες εµπορίας 
κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων και σε µονάδες εκτροφής  παραγωγικών ζώων, 
β) στους συνταξιούχους κτηνιάτρους που λαµβάνουν  
σύνταξη από το Τ.Σ.Α., 
γ) στα µέλη του ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, 
δ) στους µε µηνιαία απασχόληση και ασφάλιση στο  Τ.Σ.Α. κτηνιάτρους του ∆ηµοσίου, της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των λοιπών  Ο.Τ.Α., των οργανισµών και 
επιχειρήσεων του ευρύτερου  δηµόσιου τοµέα, των τραπεζικών ή άλλων ανωνύµων  εταιριών των 
οποίων η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει  στο ∆ηµόσιο ή ν.π.δ.δ., των κρατικών νοµικών 
προσώπων  που έχουν χαρακτηριστεί ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου, των θυγατρικών 
ανωνύµων εταιριών του ∆ηµοσίου και των άλλων ν.π.δ.δ., 
ε) σε κτηνιάτρους που έχουν άδεια καταστήµατος λιανικής ή χονδρικής διάθεσης κτηνιατρικών 
φαρµακευτικών  προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιµολογιακής  πολιτικής, 
στ) σε κτηνιάτρους που συµµετέχουν σε εταιρίες που  έχουν αντικείµενο την παραγωγή, την εισαγωγή 
και την  εµπορία κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, 
ζ) για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων ∆υνάµεων, ισχύει  το νοµικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται 
από τα ν.δ. 1400/ 1973 (ΦΕΚ 114 Α �), π.δ. 130/1984 (ΦΕΚ 42 Α �) και την Πα∆  
4−1/1990/ΓΕΣ/∆ΥΓ/1ο. 
 
4. Στα λειτουργούντα από φυσικό πρόσωπο κτηνιατρικά  γραφεία παραγωγικών ζώων επιτρέπεται η 
συστέγαση  κτηνιατρείου ζώων συντροφιάς. Οι εν λόγω χώροι πρέπει  να είναι απολύτως διακριτοί 
και να πληρούν τους όρους  και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους. 
 


