
 

 

Ενδιαιτήµατα ζώων 

Ενδιαίτηµα ζώων: νοείται ειδικόν οίκηµα, εις το οποίον παρέχεται επ' αµοιβή ή µη 

• τροφή, 

•  κατοικία,  

• περιποίησης και  

• παρακολούθησης,  

• εις υγιή ή εν ανναρώσει ζώα. 

 
1. ∆ια την χορήγηση της εν παραγράφω 2 του άρθρου 4 του Ν. 604/1977 
αδείας ιδρύσεως ενδιαιτήµατος µικρών ζώων, απαιτείται ειδικόν 
ανεξάρτητον κτήριο, τους κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις, 
υγειονοµικούς όρους, ευρισκόµενον 
� εκτός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση 100 τουλάχιστον µέτρων εκ της 

πλησιεστέρας κατοικίας και λοιπών εγκαταστάσεων και χώρων των 
αναφεροµένων εν παραγράφω 1 του άρθρου 2 του παρόντος και το 
οποίον δέον να περιλαµβάνει τους κάτωθι χώρους: 
� να απέχει τουλάχιστον 100 από παιδικούς σταθµούς, σχολεία, παιδικές χαρές , 

γήπεδα αθλοπαιδιών, κήπους, εκκλησίες, νοσοκοµεία ή κλινικές άνω των 20 

κλινών, χώρους κοινωνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων και οµαδικών εν γένει 
συγκεντρώσεων 

Άρθρο 3 
Ενδιαιτήµατα ζώων 

1.∆ιά την χορήγηση της εν παραγράφω 2 του άρθρου 4 του Ν. 604/1977 αδείας ιδρύσεως 
ενδιαιτήµατος µικρών ζώων, απαιτείται  

� ειδικόν ανεξάρτητον κτίριο,  
� τους κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις, 
�  υγειονοµικούς όρους,  
� ευρισκόµενον εκτός σχεδίου πόλεως, 
�  εις απόστασιν 100 τουλάχιστον µέτρων εκ της πλησιεστέρας κατοικίας και 

λοιπών εγκαταστάσεων και χώρων των αναφεροµένων εν παραγράφω 1 του 
άρθρου 2 του παρόντος και το οποίον δέον να περιλαµβάνει τους κάτωθι 
χώρους:  
Α) Γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως. 
Β) Αίθουσαν προσωπικού. 
Γ) Αποθήκη τροφών και υλικού. 
∆) Αίθουσα παρασκευής ή προετοιµασίας παρασκευής των ζώων, µετά των 
σχετικών σκευών και ειδών εστιάσεως των ζώων ως και πλυντηρίου αυτών. 
Ε) Αίθουσαν αποµονώσεως ασθενών ζώων. 
 

60µ2 



Στ) Ατοµική αίθουσα διαµονής φιλοξενούµενων σκύλων 
Ζ) Αίθουσαν διαµονής φιλοξενουµένων γαλών και λοιπών ζώων 

η) Ατοµικό προαύλιο άσκησης σκύλων". 

Θ) Εγκαταστάσεις παροχής θερµού-ψυχρού ύδατος, αφοδευτηρίου. 

2. Οι χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε της προηγούµενης 
παραγράφου πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 60 τµ , και οι 
χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της ίδιας παραγράφου να 
έχουν επιφάνεια ανάλογη µε τον αριθµόν των ζώων που φιλοξενούνται, έχοντας 
υπόψη ότι για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος φιλοξενίας και άσκησης 
µε ελάχιστες διαστάσεις µήκους δύο µέτρων, πλάτους δύο µέτρων και ύψους 
δύο µέτρων.  

 

Ελάχιστες διαστάσεις  χώρου φιλοξενίας 

 

 

Ελάχιστες διαστάσεις  χώρου άσκησης 

 

 

Συνολική επιφάνεια 8m2 
Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγµένοι υγρασίας, να εξαερίζονται καλώς 
και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες.  
3.Τα ενδιαιτήµατα µικρών ζώων δέον να είναι: 
α) Επηνδρωµένα κατ' ελάχιστον,  

1) διά του διοικητικού υπευθύνου και  
2) του αναλαµβάνοντος την υγειονοµική επίβλεψη και εποπτεία του 

ενδιαιτήµατος κτηνιάτρου, όστις δύναται να έχει και την ιδιότητα του 
διοικητικού υπευθύνου ως και  

3) ενός κατάλληλου σταυλίτου 
β) Εξοπλισµένα διά των απαραιτήτων οργάνων, εργαλείων και σκευών 

 

3. Τα ενδιαιτήµατα µικρών ζώων δέον να είναι: 
 

α) Επηνδρωµένα κατ’ ελάχιστον, 
 

� δια του διοικητικού υπευθύνου και  

        
       2mΧ2mΧ2m 

        
       2mΧ2mΧ2m 



� του αναλαµβάνοντος την υγειονοµικήν επίβλεψιν και εποπτείαν  του 
ενδιαιτήµατος κτηνιάτρου, όστις δύναται να έχει και την ιδιότητα του 
διοικητικού υπευθύνου ως και  

� ενός κατάλληλου σταυλίτου. 
 

β) Εξοπλισµένα δια των απαραιτήτων οργάνων, εργαλείων και σκευών 
Εις τας κλινικάς και τα ενδιαιτήµατα ζώων δέον όπως: 
α) ∆ιατίθεται επαρκής χώρος ως αίθουσα παραµονής των ζώων, ώστε να εξασφαλίζεται 
ή άνετος κατάκλισης και µετακίνησίς των. 
β) Πλένονται καθηµερινώς αι αίθουσαι παραµονής των ζώων και γενικώς τηρείται 
σχολαστική καθαριότης και ανανεούνται καθ’ εκάστην η στρωµνή. 
γ) ∆ιατηρούνται εις αρίστην κατάστασιν, από απόψεως συντηρήσεως και 
καθαριότητας, άπαντα τα σκεύη εντός των οποίων κατασκευάζονται ή χορηγούνται 
τροφή και ύδωρ, ως και παν αντικείµενον ή υλικόν το οποίο χρησιµοποιείται 
δ) Άπαξ τουλάχιστον του µηνός, πραγµατοποιείται γενική απολύµανσις χώρου, 
οργάνων και σκευών, αναγραφοµένης της ηµεροµηνίας διενεργείας της εις το ειδικώς 
προς τούτο  τηρούµενον βιβλίον. 
ε) Πραγµατοποιείται µερίµνη του διοικητικού υπευθύνου και δια των εδεικνυοµένων 
µέσων η εξόντωσις  

� των εντόµων, 
�  εξωπαρασίτων και 
� επιβλαβών τρωκτικών. 
 

στ) Το βοηθητικόν προσωπικόν επιλέγεται εξ ενηλίκων ατόµων, εµπείρων προς την 
περιποίηση των ζώων, φέρει δε καθ’ όλας τας εργασίµους ώρας, κατάλληλον 
ενδυµασίαν, διατηρουµένην εις αρίστην κατάστασιν καθαριότητος. 
ζ) Τα αντικείµενα και τα υλικά άτινα χρησιµοποιούνται δια τας αισθητικάς 
περιποιήσεις, ως και την εν γένει καθαριότηταν του σώµατος του ζώου διατηρούνται εις 
αρίστην κατάστασιν και λαµβάνονται τα ενδεικνυόµενα µέτρα αποφυγής διασποράς δια 
τούτων µεταδοτικών νοσηµάτων 
η) Οι υγειονοµικοί κανονισµοί τηρούνται µετά πάσης αυστηρότητας, το ∆ε τρίχωµα και 
λοιπά απορρίµµατα συλλέγονται ευθύς µετά το πέρας εκάστης περιποιήσεως και 
τοποθετούνται εντός ειδικού δοχείου φέροντος ερµητικόν κάλυµµα. 
 
Υποχρεώσεις υγειονοµικού επιβλέποντος ενδιαιτήµατα ζώων 
Ο εις ον ανήκει η υγειονοµική επίβλεψις και η εποπτεία ενδιαιτήµατος ζώων 
έχει τας κάτωθι υποχρεώσεις: 
α) Εξετάζει παν εισερχόµενον εις το ενδιαίτηµα ζώον. 
β) Παρακολουθεί την υγιεινή κατάστασιν των εν τω ενδιαιτήµατι 
συντηρουµένων ζώων και εις περίπτωσιν εµφανίσεως λοιµώδους νοσήµατος 
υποχρεωτικής δηλώσεως προβαίνει εις την κατά νόµον δήλωσιν τούτου εις 
τας αρµοδίας κτηνιατρικάς αρχάς και γενικώς εφαρµόζει τας εκάστοτε 
ισχυούσας διατάξεις περί προλήψεως και καταστολής των µεταδοτικών 
νοσηµάτων των ζώων. 
γ) Αναφέρει προς την Αρµόδια  Κτηνιατρική  Υπηρεσία  της περιοχής 
τους διενεργουµένους προληπτικούς εµβολιασµούς κατά νόσον 
υποχρεωτικής δηλώσεως. 
 



 
 
Υποχρέωσις τηρήσεως βιβλίων 
 
1. Τα εν λειτουργία ιδιωτικά ιατρεία, αι κλινικαί και τα ενδιαιτήµατα ζώων, πέραν των 
εις την παράγραφον 2 του άρθρου 11 του νόµου 604/1977 διαλαµβανοµένων, τηρούν 
και τα κάτωθι βιβλία δεόντως τεθεωρηµένα και ηριθµηµένα: 
 
α) Βιβλίο επιθεωρήσεων 
β) Βιβλίο καταχωρήσεως διαγιγνωσκοµένων µεταδοτικών νοσηµάτων 
υποχρεωτικής δηλώσεως. 
γ) Βιβλίων διενεργουµένων προληπτικών εµβολιασµών εναντίον 
µεταδοτικών νοσηµάτων υποχρεωτικής δηλώσεως, κεχωρισµένως κατ’ είδος 
εµβολιασµού. 
δ) Βιβλίο πραγµατοποιουµένων απολυµάνσεων. 
 
2. Αι κλινικαί τηρούν επί πλέον και  
βιβλίον καταχωρήσεως των εν τη κλινική νοσηλευοµένων ως εσωτερικώς ασθενών 
ζώων 
3. Τα ενδιαιτήµατα ζώων πέρα των εν παραγράφω 1 βιβλίων τηρούν και βιβλίον 
υγιεινής καταστάσεως εισερχοµένων και εξερχοµένων ζώων. 
 

� τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου, υπό κλίµακα 1: 5.000. 
� τοπογραφικό διάγραµµα µετά κατόψεως των  εγκαταστάσεων 
των χώρων και του οικοπέδου, υπό κλίµακα 1: 100. 
� Τίτλο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
� Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

I. Σχέδιο ύδρευσης 
II. Σχέδιο αποχέτευσης 

III.  Βεβαίωση από το υγειονοµικό για τον τρόπο διάθεσης των 
λυµάτων 

� Έκθεση περιγραφική  
I. Της δυναµικότητας 

II. Των χώρων  
III.  του εξοπλισµού. 
IV.  Των τηρουµένων βιβλίων 
V. Του υπεύθυνου του ∆ήµου 

VI.  Του υπεύθυνου Κτηνιάτρου 
�  Ατοµική αίθουσα διαµονής φιλοξενουµένων σκύλων  
�  Ατοµικό προαύλιο άσκησης σκύλων. 



� Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από υγρασία, να 
εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την προστασία των 
ζώων από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες."  
� Xορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος των 
τροφής και ύδατος. 
� Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρµοσµένου εις 
τον φυσικόν τρόπον διαβιώσεώς των, καταλύµατος 
� Αίθουσαν εξετάσεως και επεµβάσεων ασθενών ζώων, ολικής 
επιφανείας 12 τµ κατ’  ελάχιστον. 
�  Αίθουσαν αναµονής ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12 τµ 
κατ’ ελάχιστον. 
�  Αίθουσαν εξετάσεως ασθενών   ζώων µετά χειρουργείου. 
� Αίθουσαν νοσηλείας ασθενών και υπό παρακολούθησιν κυνών. 
�  Ειδικόν χώρον αποµονώσεως ζώων υπόπτων µολυσµατικών 

νοσηµάτων. 
� Θάλαµον νοσηλείας δια ζώα προσβεβληµένα από µεταδοτικά 

νοσήµατα. 
� Αίθουσαν παρασκευής ή προετοιµασίας της τροφής των ζώων µετά 

πλυντηρίου και των σχετικών σκευών και ειδών εστιάσεως των ζώων. 
�  Κατάλληλον χώρον δια την διατήρησιν, µέχρις της ταφής των, των 

πτωµάτων των θνησκόντων ζώων. 
�  Εγκαταστάσεις παροχής ψυχρού-θερµού ύδατος, εξαερισµού, 

αφοδευτηρίου κ.λ.π. 
� Αποµονωτήριον λοιµυπόπτων ζώων. 
� Αίθουσαν νοσηλείας εσωτερικών ασθενών ζώων, πασχόντων εκ 

µεταδοτικών Νοσηµάτων 
� Αποθήκην νοµής. 
� Κοινόχρηστον ποτιστήριον και ατοµικόν τοιούτον δια τα εκ 

µεταδοτικών νόσων νοσηλευόµενα ζώα. 
�  Στεγανόν χώρον συγκεντρώσεως της κόπρου 
�  Αφοδευτήριον, ντουζ εφοδιασµένου µε εγκατάσταση ψυχρού-θερµού 

ύδατος. 
�  Κατάλληλον χώρον για την διατήρηση, µέχρις της ταφής των, των 

πτωµάτων των θνησκόντων ζώων. 
 
 
 

Γακίδης Ζώης 
Κτηνίατρος 


