
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 280262/2003 

ΦΕΚ 1874/17.12.2003 

 

Όροι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταφυγίων αδζςποτων 

ηϊων ςυντροφιάσ. 

 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ 

α) του άρκρου 7 παρ. 3β του Ν. 3170/2003 "ηϊα ςυντροφιάσ, αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ 

και άλλεσ διατάξεισ" (ΑΙ 91). 

β) του άρκρου δεφτερου του Ν. 2017/92 "Κφρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ για τθν 

προςταςία των ηϊων ςυντροφιάσ" (Α' 31) 

γ) του άρκρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβζρνθςθ και κυβερνθτικά όργανα "(Α', 137 ),όπωσ 

το άρκρο αυτό προςτζκθκε με το άρκρο 27 του Ν. 2081/1992 "για τον εκςυγχρονιςμό των 

επαγγελματικϊν οργανϊςεων, των εμπόρων, βιοτεχνϊν και λοιπϊν επαγγελματιϊν και 

άλλεσ διατάξεισ" (Α', 1 54) και τροποποιικθκε με το άρκρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 

"περιοριςμόσ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των κρατικϊν δαπανϊν και άλλεσ 

διατάξεισ "(Α', 38 ). 

δ) Σθν 399580/30.10.2001 Κοινι Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Γεωργίασ 

"Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ Τφυπουργοφσ Γεωργίασ Ευάγγελο Αργφρθ και Φϊτθ 

Χατηθμιχάλθ" (Β' 1479). 

ε) Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε 

βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

ςτ) Σθν ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β/ 31.10.2001) κοινι απόφαςθ του 

Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ 

"Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ Τφυπουργοφσ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αποκζντρωςθσ", αποφαςίηουμε: 

 

 

 



Άρθρο 1 

ΚΟΠΟ 

 

 

Ο κακοριςμόσ των όρων και των προχποκζςεων χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

καταφυγίων αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ και θ εναρμόνιςθ των ιδθ λειτουργοφντων με 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

 

 

Άρθρο 2 

Γενικζσ Αρχζσ 

 

 

1. Ο ςχεδιαςμόσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν πρζπει να επιτρζπει τθν εφκολθ χριςθ τουσ, 

τθν εφκολθ διαχείριςθ τουσ, τθν ςυντιρθςθ τουσ και τθν κακαριότθτα τουσ, 

2. Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των χϊρων διαμονισ και άςκθςθσ 

των φιλοξενοφμενων ηϊων, κακϊσ και του εξοπλιςμοφ πρζπει να μθν είναι επιβλαβι για τα 

ηϊα που ενδζχεται να ζρκουν ςε επαφι πρζπει να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται 

καλά. 

 

3. Σο κτίριο διαμονισ και άςκθςθσ των ηϊων είναι δυνατόν να είναι προκαταςκευαςμζνο, 

διαςτάςεων κατ' ελάχιςτο ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Π.Δ/τοσ 463/78, όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 14 παρ. 5 του Ν. 3170/2003. υγκεκριμζνα, οι διαςτάςεισ του 

χϊρου αναπαφςεωσ κάκε ςκφλου είναι 2x2x2 μζτρα, του ατομικοφ χϊρου άςκθςθσ 2χ2χ2 

μζτρα και το ςφνολο του παρεχόμενου χϊρου 8τ.μ. για κάκε ηϊο. 

4. Οι χϊροι διαμονισ και άςκθςθσ των ηϊων πρζπει να επιτρζπουν ςε αυτά τθν οπτικι και 

ακουςτικι τουσ επικοινωνία. 

Οι χϊροι άςκθςθσ των ηϊων πρζπει να ζχουν κζα ςε εξωτερικό ελεφκερο χϊρο. 

5. Η μόνωςθ, θ κζρμανςθ και ο εξαεριςμόσ του κτιρίου πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν 

προςταςία των ηϊων από ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

6. Οι χϊροι διαμονισ και άςκθςθσ των ηϊων πρζπει να αποςτραγγίηονται επαρκϊσ. Σο 

ακάκαρτο νερό δεν πρζπει να παραμζνει ςτουσ χϊρουσ διαμονισ και άςκθςθσ των ηϊων, 

ϊςτε να αποφεφγεται θ διαςπορά των μολφνςεων. 



7. Σα ηϊα πρζπει να ζχουν ανά πάςα ςτιγμι πρόςβαςθ ςε πόςιμο νερό και θ τροφι που 

λαμβάνουν να είναι ιςορροπθμζνθ και υγιεινι. 

8. τθν περιοχι που το ηϊο κοιμάται, πρζπει να υπάρχει υπερυψωμζνθ επιφάνεια για τον 

ςκοπό αυτό. 

9. τα ηϊα που παραμζνουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτο καταφφγιο πρζπει να 

παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ κακθμερινισ ομαδικισ άςκθςθσ, ςε μικρζσ ομάδεσ ανάλογα με 

τθ φυλι, το μζγεκοσ, το φφλο και τθν ςυμπεριφορά τουσ. 

10. Η διατιρθςθ και εν γζνει μεταχείριςθ των ηϊων πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ 

διατάξεισ του Ν. 2017/1992. 

11. Όλα τα διατθροφμενα ηϊα πρζπει να επικεωροφνται από τα πρόςωπα που ζχουν τθν 

ευκφνθ του καταφυγίου τουλάχιςτον δφο φορζσ θμερθςίωσ. 

12. Επιτρζπεται ςε Διμο ι ηωοφιλικό ςωματείο, το οποίο δε διακζτει τθν ανάλογθ 

υποδομι, να ςυμβάλλεται με μζλοσ ηωοφιλικοφ ςωματείου ι ομάδασ ηωόφιλων που 

διακζτει μικρό χϊρο για ολιγοιμερθ παραμονι ηϊων μζχρι αποκεραπείασ και επανζνταξθσ. 

Οι ςυνκικεσ νοςθλείασ ελζγχονται από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ του Διμου που 

είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταφυγίων 

 

 

1. Οι όροι και οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ και λειτουργίασ των καταφυγίων 

αδζςποτων ηϊων διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 604/77 "Περί ιδρφςεωσ και 

λειτουργίασ ιδιωτικϊν ιατρείων, κλινικϊν και ενδιαιτθμάτων"(Α',163) και το Π. Δ/γμα 

463/78 " Περί των όρων και προχποκζςεων ιδρφςεωσ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν ιατρείων, 

κλινικϊν και ενδιαιτθμάτων, κακοριςμοφ υποχρεϊςεων κτθνιάτρων και τθρουμζνων 

βιβλίων"(Α' 96), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 14 του Ν. 3170/2003. 

 

2. το Παράρτθμα που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Απόφαςθσ αυτισ δίνεται 

ςχεδιάγραμμα με κάτοψθ ςχεδίου καταφυγίου. 

 

 

Άρθρο 4 



Λειτουργία καταφυγίων-Τπεφκυνοι καταφυγίων και οι υποχρεϊςεισ τουσ, τιρθςθ βιβλίων. 

 

 

Για τθν εν γζνει λειτουργία του καταφυγίου, τον κακοριςμό διοικθτικισ και επιςτθμονικισ 

Διεφκυνςθσ, τισ υποχρεϊςεισ αυτϊν, του κτθνιάτρου που ζχει τθν υγειονομικι επίβλεψθ 

και εποπτεία, τθν τιρθςθ των βιβλίων, των γενικϊν υγειονομικϊν όρων κ.λ.π. ιςχφουν οι 

αντίςτοιχεσ διατάξεισ για τα ενδιαιτιματα του Ν. 604/77 του Π.Δ/γματοσ 463/78 όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 14 του Ν. 3170/2003. 

 

 

Άρθρο 5 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

Σα ιδθ υπάρχοντα κυνοκομεία εντόσ 6 μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ 

πρζπει να ςυμμορφωκοφν με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 


