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Όροι χοριγθςθσ άδειασ καταςτιματοσ πϊλθςθσ ςκφλων και γατϊν 

 

Αρ. Φφλλου 1671 

13 Νοεμβρίου 2003 

 

Άρθρο 1 

 

Άδεια λειτουργίασ 

 

Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που διατθρεί κατάςτθμα πϊλθςθσ ςκφλων ι γατϊν πρζπει 

να είναι κάτοχοσ άδειασ. 

Απαιτείται άδεια του οικείου Νομάρχθ μετά τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ του προϊςτάμενου τθσ 

νομαρχιακοφ επιπζδου Κτθνιατρικισ Αρχισ ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ τθσ οποίασ ο 

ενδιαφερόμενοσ ζχει τθν ζδρα του καταςτιματόσ του. 

 

Άρθρο 2 

 

Προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ 

 

1. Όλα τα καταςτιματα πϊλθςθσ ςκφλων και γατϊν πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: 

 

α) κάκε ςκφλοσ ι γάτα πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του χϊρο διαςτάςεων (μικουσ, πλάτουσ, 

φψουσ) που του επιτρζπει να ςτρζφεται ελεφκερα προκειμζνου να περιποιθκεί το ςϊμα 

του, να κατακλίνεται χωρίσ περιοριςμό, να αναςθκϊνεται ςτα πίςω πόδια του και να είναι 

τουλάχιςτον διπλάςιοσ των διαςτάςεϊν του, ςτθ μζγιςτθ θλικία διατιρθςισ του ςτο 

κατάςτθμα πϊλθςθσ. 



 

β) ο κλωβόσ φιλοξενίασ πρζπει να είναι από υλικό που επιτρζπει ςτα ηϊα να βλζπουν το 

ζνα το άλλο, να επιτρζπει τα πόδια τουσ να ςτθρίηονται κανονικά (όχι πλζγμα), να είναι 

εφκολο να απολυμανκεί και να κακαριςτεί, κακϊσ και να μθν είναι επιβλαβζσ για τθν υγεία 

του (πρόκλθςθ ατυχθμάτων). 

 

γ) τα ηϊα πρζπει ανά πάςα ςτιγμι να ζχουν πρόςβαςθ ςε νερό και θ τροφι που χορθγείται 

να είναι πλιρθσ και ιςορροπθμζνθ. 

 

δ) οι ταΐςτρεσ και οι ποτίςτρεσ πρζπει να καταςκευάηονται και να τοποκετοφνται ςε τζτοια 

κζςθ ϊςτε να περιορίηεται θ μόλυνςθ του νεροφ και τθσ τροφισ από τα κόπρανα και τα 

οφρα των ηϊων. 

 

ε) να εξαςφαλίηεται θ προςταςία των ηϊων από αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (πολφ υψθλζσ 

ι πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ) με τθν φπαρξθ κατάλλθλων εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ 

και εξαεριςμοφ. 

 

ςτ) τα ηϊα δεν πρζπει να εκτίκενται ςε χϊρουσ ζξω από το κατάςτθμα πϊλθςθσ, 

 

η) τα ηϊα πρζπει να προςτατεφονται από κορφβουσ, ζντονθ θλιοφάνεια, υγραςία και από 

πυρκαγιά. 

 

θ) ςτουσ χϊρουσ διαμονισ των ηϊων να προβλζπεται επαρκισ φωτιςμόσ και αεριςμόσ. 

 

κ) οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι αςφαλείσ, να μθν επιτρζπουν ςτα ηϊα να διαφφγουν 

και να μθν είναι δυνατόν να κλαποφν. 

 

ι) πρζπει να υπάρχει χϊροσ απομόνωςθσ των αςκενϊν ηϊων. 

 

ια) πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα για τθν άςκθςθ του ηϊου ιδιαίτερα μεγαλόςωμων 

φυλϊν και μεγάλθσ θλικίασ, εκτόσ των κλωβϊν διαμονισ τουσ. 

 



ιβ) ο υπεφκυνοσ του καταςτιματοσ υποχρεοφται να μεριμνά για τθν υγεία των ηϊων και τθν 

αντιμετϊπιςθ των αςκενειϊν, 

 

ιγ) πρζπει να υπάρχει βιβλίο ειςόδου και εξόδου των ηϊων. 

 

ιδ) πρζπει να υπάρχει βιβλίο απολυμάνςεων των χϊρων διαμονισ των ηϊων και του 

εξοπλιςμοφ τουσ. 

 

ιε) για κάκε ηϊο πρζπει να υπάρχει φάκελοσ ςτον οποίο να φυλάςςεται το 

υγειονομικό πιςτοποιθτικό του, το διαβατιριό του, ο κωδικόσ τθσ εκτροφισ από τθν οποία 

προζρχεται, το τιμολόγιο απόκτθςθσ του ηϊου, οι κτθνιατρικζσ πράξεισ που ζχουν 

εκτελεςτεί ανάλογα με τθν θλικία του ηϊου και οπωςδιποτε να περιλαμβάνει τον αρικμό 

ςιμανςισ του. 

 

2. α) Θ μζγιςτθ θλικία διατιρθςθσ είναι: 

Μικρόςωμοι ςκφλοι: 4 μθνϊν 

Μεγαλόςωμοι ςκφλοι: 3 μθνϊν 

Γάτεσ: 4 μθνϊν 

 

β) Ο μζγιςτοσ χρόνοσ παραμονισ είναι μζχρι 30 θμζρεσ. 

 

3. α) Οι νεογζννθτοι ςκφλοι που αγοράηονται ςθμαίνονται με ευκφνθ του νζου ιδιοκτιτθ 

τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1α του άρκρου 2 του Ν. 3170/2003, από κτθνίατρο τθσ 

επιλογισ του τελευταίου και πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ. 

 

β) Σα προσ πϊλθςθ ηϊα πρζπει να ζχουν απογαλακτιςκεί και να είναι ςε κζςθ να λάβουν 

μόνα τουσ τθν τροφι τουσ. 

 

γ) Σα προσ πϊλθςθ ηϊα πρζπει να είναι υγιι και χωρίσ παράςιτα. 

 



4. Ζνα τθλζφωνο επείγουςασ ανάγκθσ πρζπει να αναγράφεται ςτθν πρόςοψθ του 

καταςτιματοσ. 

 

Άρθρο 3 

 

Χοριγθςθ άδειασ 

 

1. Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ καταςτιματοσ πϊλθςθσ ςκφλων και γατϊν ο 

ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ ςτθν Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ που ςυνοδεφεται από διλωςι του, ςτθν οποία προςδιορίηει: 

α) αρικμό ςκφλων και γατϊν που φιλοξενεί ι κα φιλοξενιςει και τθν θλικία τουσ,  

 

β) περιγραφι των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τουσ προκειμζνου να εξαςφαλίηουν 

τισ απαιτιςεισ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ Απόφαςθσ, 

 

γ) το υπεφκυνο άτομο και τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

αυτισ, λόγω επαγγελματικισ κατάρτιςθσ είτε λόγω επαρκοφσ εμπειρίασ με τα ηϊα 

ςυντροφιάσ, 

 

δ) τα απαιτοφμενα βιβλία. 

 

2. Θ άδεια ζχει ιςχφ δφο ζτθ. 

 

Άρθρο 4 

 

Διενζργεια ελζγχων 

 

Σα καταςτιματα πϊλθςθσ ςκφλων και γατϊν δζχονται τισ επικεωριςεισ τθσ προϊςταμζνθσ 

Διεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθν τιρθςθ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν υγεία και τθν ευηωία των ηϊων. 



Ο επικεωρθτισ κτθνίατροσ κατά τθ διενζργεια του ελζγχου ςυντάςςει ζκκεςθ με τα 

ευριματα του ελζγχου που επιδίδει ςτον ενδιαφερόμενο. τθν ίδια ζκκεςθ ςθμειϊνονται ο 

παραλείψεισ που επιςθμάνκθκαν και το χρονοδιάγραμμα που τίκεται για τθν ςυμμόρφωςθ 

του ενδιαφερόμενου. 

Εάν κατά τον ζλεγχο που διενεργεί θ αρμόδια Αρχι διαπιςτωκεί θ μθ ςυμμόρφωςθ του 

ενδιαφερόμενου κινοφνται οι διαδικαςίεσ επιβολισ των κυρϊςεων των άρκρων 12 και 13 

του Ν. 3170/2003. 

 

Άρθρο 5 

 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

Σα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που δεν κατζχουν τθν άδεια που απαιτείται 

από το άρκρο 3 παρ. 1 του Ν. 3170/2003 (Αϋ 191) πρζπει να ςυμμορφωκοφν με τθν 

απαίτθςθ αυτι εντόσ 6 μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Ακινα, 31 Οκτωβρίου 2003 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

Φ. ΧΑΣΗΘΜΙΧΑΛΘ 

__________________ 

 


