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ΚΑΔ Επξωπαϊθή 

Οδεγία 

Εζληθή Ννκνζεζία/

Καλνληζκνί 

13 98/58/ΔΚ 

ηνηρεηώδεηο 

θαλόλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ 

δώσλ ζηα 

εθηξνθεία

Κ.Γ.Π. 82/2002 Οη πεξί Πξνζηαζίαο θαη 

Δπεκεξίαο ησλ Εώσλ (Πξνζηαζία ησλ 

Εώσλ πνπ Πξννξίδνληαη γηα 

Κηελνηξνθηθνύο θνπνύο) Καλνληζκνί ηνπ 

2002 

12 2008/120/ΔΚ

ηνηρεηώδεηο 

θαλόλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ 

ρνίξσλ

Κ.Γ.Π. 467/2001 & Κ.Γ.Π. 749/2003 

Οη πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ 

Εώσλ (Πξνζηαζία ησλ Υνίξσλ πνπ 

Πξννξίδνληαη γηα Δθηξνθή θαη Πάρπλζε) 

Καλνληζκνί ηνπ 2001 κέρξη 2003 

11 2008/119/ΔΚ

ηνηρεηώδεηο 

θαλόλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ 

κόζρσλ

Κ.Γ.Π. 468/2001 

Οη πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ 

Εώσλ (Πξνζηαζία ησλ Μνζραξηώλ πνπ 

Πξννξίδνληαη γηα Δθηξνθή θαη Πάρπλζε) 

Καλνληζκνί ηνπ 2001

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (ΚΑΓ) 

ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΛΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ 

ΕΩΩΝ



KAΓ 13 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ

ΣA ΔΚΣΡΟΦEIA

Γξάζε/Θέκα: Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο 
πξνο ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ πνπ 
εθηξέθνληαη ή θξαηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή 
ηξνθίκσλ, εξίνπ (καιιηνύ), δέξκαηνο ή γνύλαο ή γηα 
άιινπο ζθνπνύο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

θνπόο: Οη γεληθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 
πιεξνύληαη γηα όια ηα δώα εθηξνθήο.



Οη θάηνρνη ηωλ δώωλ έρνπλ ππνρξέωζε:

 λα ιακβάλνπλ όια ηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή 
δηαβίσζε ησλ δώσλ

 λα εμαζθαιίδνπλ ώζηε ηα δώα λα κελ πθίζηαληαη θαλέλα 
πεξηηηό πόλν, ηαιαηπσξία ή ηξαπκαηηζκό 

 λα εμαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο εθηξνθήο πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο 
θπζηνινγηθέο θαη εζνινγηθέο αλάγθεο ησλ δώσλ



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ

Πξνζωπηθό
 Ζ θξνληίδα ησλ δώσλ πξέπεη λα γίλεηαη από επαξθή αξηζκό 

πξνζώπσλ κε θαηάιιειεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη 
επαγγεικαηηθά πξνζόληα.

Επηζεώξεζε
 Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε ησλ δώσλ 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα.
 Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο θσηηζκόο, ζηαζεξόο ή 

θηλεηόο, ώζηε ηα δώα λα είλαη δπλαηό λα επηζεσξνύληαη 
δηεμνδηθά αλά πάζα ζηηγκή.

 ε θάζε δών πνπ θαίλεηαη αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν πξέπεη 
λα παξέρεηαη θαηάιιειε θξνληίδα ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη 
εάλ δελ αληηδξά ζεηηθά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζπκβνπιή από 
θηελίαηξν.

 Δάλ ρξεηάδεηαη, ηα αζζελή ή ηξαπκαηηζκέλα δώα 
απνκνλώλνληαη ζε θαηάιιειν ρώξν κε ζηεγλή αλαπαπηηθή 
ζηξσκλή.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ (ΤΝΕΥΕΘΑ)

Σήξεζε κεηξώωλ

Ο ηδηνθηήηεο ή ν θάηνρνο ησλ δώσλ ηεξεί κεηξών ζην νπνίν 

θαηαρσξνύληαη:

 Κάζε ρνξεγεζείζα θηεληαηξνθαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 Οη ζάλαηνη ησλ δώσλ πνπ δηαπηζηώλνληαη ζε θάζε 

επηζεώξεζε. 

 Σα κεηξώα θπιάζζνληαη γηα πεξίνδν ηξηώλ ρξόλσλ θαη 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο αξκόδηαο αξρήο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ επηζεσξήζεσλ ή όπνηε δεηεζεί.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ (ΤΝΕΥΕΘΑ)

Ειεπζεξία θηλήζεωλ

 Ζ ειεπζεξία θηλήζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη θάζε δών δελ 

πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ώζηε λα πξνθαιείηαη 

πεξηηηή ηαιαηπσξία ή ηξαπκαηηζκόο.

 ε πεξίπησζε πνπ ηα δώα είλαη δεκέλα ή 

πεξηνξηζκέλα, απηά θξαηνύληαη ζε θαηάιιειν γηα ηηο 

θπζηνινγηθέο θαη εζνινγηθέο ηνπο αλάγθεο ρώξν.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ (ΤΝΕΥΕΘΑ)

Κηίξηα θαη ρώξνη ζηαβιηζκνύ

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ρώξνπ ζηαβιηζκνύ θαη ν 
εμνπιηζκόο κε ηα νπνία κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε 
επαθή ηα δώα δελ πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηα 
δώα θαη πξέπεη λα κπνξνύλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη δηεμνδηθά.

 Οη ρώξνη ζηαβιηζκνύ θαη ηα ζεκεία πξόζδεζεο 
πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνύληαη 
ώζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκέο ή πξνεμνρέο πνπ 
κπνξεί λα ηξαπκαηίζνπλ ηα δώα.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ (ΤΝΕΥΕΘΑ)

 Ζ θπθινθνξία ηνπ αέξα, ηα επίπεδα ζθόλεο, ε 
ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θαη νη 
ζπγθεληξώζεηο αεξίσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 
όξηα ηα νπνία δελ βιάπηνπλ ηα δώα.

 Σα δώα πνπ εθηξέθνληαη κέζα ζε θηίξηα δελ πξέπεη 
λα βξίζθνληαη ζπλερώο ζην ζθνηάδη, νύηε λα 
εθηίζεληαη ρσξίο δηαθνπή ζε ζπλερή ηερλεηό 
θσηηζκό. Όηαλ ν θπζηθόο θσηηζκόο είλαη 
αλεπαξθήο ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη θπζηνινγηθέο 
θαη εζνινγηθέο αλάγθεο ησλ δώσλ πξέπεη λα 
παξέρεηαη θαηάιιεινο ηερλεηόο θσηηζκόο.



Ζώα πνπ εθηξέθνληαη εθηόο θηηξίωλ

 Σα δώα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη, ζην βαζκό πνπ είλαη 
αλαγθαίν θαη δπλαηό, από ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
ηνπο ζεξεπηέο θαη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ηνπο.

Απηόκαηνο ή κεραληθόο εμνπιηζκόο

 Κάζε απηόκαηνο ή κεραληθόο εμνπιηζκόο πνπ είλαη 
απαξαίηεηνο γηα ηελ πγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ 
πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. ε 
πεξίπησζε βιάβεο, απηή πξέπεη λα επηδηνξζώλεηαη ακέζσο 
ή, όηαλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια 
κέηξα γηα λα πξνζηαηεύεηαη ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε 
ησλ δώσλ.

ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ (ΤΝΕΥΕΘΑ)



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ (ΤΝΕΥΕΘΑ)

 Όηαλ ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ 
εμαξηώληαη από ζύζηεκα ηερλεηνύ εμαεξηζκνύ, 
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη:

(α) εθεδξηθό ζύζηεκα εμαεξηζκνύ (είηε απηόκαην 
είηε όρη), ώζηε   ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θύξηνπ 
ζπζηήκαηνο λα δηαηεξείηαη ε πγεία θαη νη θαιέο 
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δώσλ θαη

(β) ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ πνπ λα πξνεηδνπνηεί γηα 
ηε βιάβε. 

Σν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ θαη ην εθεδξηθό ζύζηεκα 
εμαεξηζκνύ   πξέπεη λα ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά ηελ εβδνκάδα.



Σξνθή, λεξό θαη ρνξήγεζε άιιωλ νπζηώλ

 ε όια ηα δώα πξέπεη λα παξέρεηαη επαξθήο πνζόηεηα 
θαηάιιειεο ηξνθήο ε νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ 
ειηθία θαη ην είδνο ηνπο θαη ηθαλνπνηεί ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 
αλάγθεο ώζηε λα δηαηεξείηαη ε θαιή πγεία ηνπο. 

 Ζ ζπρλόηεηα παξνρήο ηεο ηξνθήο πξέπεη λα είλαη αλάινγε 
ησλ θπζηνινγηθώλ αλαγθώλ ησλ δώσλ.

 Πξέπεη λα ππάξρεη πξόζβαζε ησλ δώσλ ζε επαξθή 
πνζόηεηα θαηάιιεινπ θαζαξνύ λεξνύ ή ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθώλ ηνπο ζε πγξά κε άιινπο ηξόπνπο.

 Ζ εγθαηάζηαζε παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνύ πξέπεη λα 
ζρεδηάδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη, ηνπνζεηείηαη θαη ζπληεξείηαη 
θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν 
θίλδπλνο κόιπλζεο ηεο ηξνθήο ή ηνπ λεξνύ ησλ δώσλ 
θαζώο θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ δπλαηό λα 
πξνθύςνπλ από ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ δώσλ.

ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ (ΤΝΕΥΕΘΑ)



ΣΘ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ

 Καλέλα δών δελ πξέπεη λα ιακβάλεη ηξνθή θαη πγξά ηα 

νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ, είηε ιόγσ ησλ νπζηώλ πνπ 

πεξηέρνπλ είηε ιόγσ ηνπ ηξόπνπ πνπ ρνξεγνύληαη, πεξηηηή 

ηαιαηπσξία ή βιάβε.

 Γελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηα δώα θακία άιιε νπζία εθηόο 

από απηέο πνπ ρνξεγνύληαη γηα ζεξαπεπηηθνύο, 

πξνθπιαθηηθνύο ή δσνηερληθνύο ζθνπνύο, εθηόο αλ έρεη 

απνδεηρζεί από επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ δώσλ ή έρεη δηαπηζησζεί από ηελ πείξα πνπ 

απνθηήζεθε όηη ε νπζία δελ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ.



ΣΘ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ

 Απαγνξεύεηαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ην ζθνπό 

αιιαγήο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο δώνπ ή γηα άιινπο κε 

ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο (ηδηαίηεξα ε απνθνπή νπξώλ θαη 

απηηώλ θαη ε αθαίξεζε ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ, ησλ λπρηώλ 

θαη ησλ δνληηώλ ησλ δώσλ) εθηόο:

(i) ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν θηελίαηξνο ζεσξεί ηηο κε 

ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο αλαγθαίεο, είηε γηα θηεληαηξηθνύο 

ιόγνπο, είηε πξνο όθεινο νπνηνπδήπνηε ζπγθεθξηκέλνπ δώνπ 

θαη ην ηεθκεξηώζεη γξαπηώο θαη ν ηδηνθηήηεο ή/θαη θάηνρνο 

δώνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηελ ελ ιόγσ ηεθκεξίσζε, ή

(ii) γηα παξεκπόδηζε αλαπαξαγσγήο.



ΣΘ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θπζηθώλ ή ηερλεηώλ 

κεζόδσλ εθηξνθήο, νη νπνίεο πξνθαινύλ 

ππεξβνιηθή ηαιαηπσξία ή βιάβε ζηα δώα

 Καλέλα δών δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε 

εθηξνθείν εάλ δελ είλαη δπλαηόλ λα αλακέλεηαη 

επιόγσο, βάζεη ηνπ γνλόηππνπ ή ηνπ θαηλόηππνπ 

ηνπ, όηη απηό δελ ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 

πγεία ή ζηελ θαιή δηαβίσζή ηνπ.



ΚΑΔ 11 ΣΟΘΥΕΘΩΔΕΘ ΚΑΝΟΝΕ ΓΘΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΣΑΘΑ ΣΩΝ ΜΟΥΩΝ

Δξάζε/Θέκα: Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Δηαρείξηζεο 

πξνο ηελ θαιή κεηαρείξηζε ηωλ κόζρωλ

θνπόο : Απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη 

ζηηο εθκεηαιιεύζεηο όπνπ εθηξέθνληαη κνζράξηα 

επηπξόζζεηα ηωλ γεληθώλ απαηηήζεωλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα όια ηα δώα εθηξνθήο

«Μνζράξη»: Σν βννεηδέο ειηθίαο θάηω ηωλ 6 κελώλ 

ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα εθηξνθή θαη πάρπλζε



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ 

 Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε ησλ δώσλ 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εκεξεζίσο, εάλ πξόθεηηαη γηα 

κνζράξηα πνπ εθηξέθνληαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη 

ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εκεξεζίσο, εάλ πξόθεηηαη γηα 

ζηαβιηζκέλα κνζράξηα.

 Οη ρώξνη ζηαβιηζκνύ ησλ κνζραξηώλ πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε θάζε κνζράξη λα κπνξεί λα 

μαπιώλεη, λα αλαπαύεηαη, λα ζεθώλεηαη θαη λα θαζαξίδεηαη 

ρσξίο δπζθνιία. 



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ 

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

o ε πεξίπησζε ρξήζεο αηνκηθώλ θισβώλ/δηακεξηζκάησλ, 

θάζε αηνκηθόο θισβόο/δηακέξηζκα πξέπεη λα έρεη:

 Πιάηνο ίζν κε ην ύςνο ηνπ κνζραξηνύ ζην αθξώκην ζε 

όξζηα ζέζε.

 Μήθνο ίζν κε ην κήθνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ κνζραξηνύ από 

ηε κύηε κέρξη ην νπξαίν άθξν ηνπ ηζρηαθνύ νγθώκαηνο 

πνιιαπιαζηαδόκελν επί 1,1.

 Γηάηξεηα πιατλά ηνηρώκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ζηα 

κνζράξηα λα βιέπνπλ θαη λα αθνπκπνύλ άιια κνζράξηα 

(εμαηξνύληαη νη θισβνί/δηακεξίζκαηα απνκόλσζεο 

αζζελώλ δώσλ).



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ 

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 ε πεξίπησζε νκαδηθνύ ζηαβιηζκνύ, γηα θάζε 

κνζράξη δηαηίζεηαη ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ 

αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ, σο αθνινύζσο:

Ζωληαλό βάξνο
Ειάρηζηνο ειεύζεξνο 

ρώξνο δαπέδνπ

Kάησ ησλ 150 kg 1,5 m2

Από 150 kg έσο 220 kg 1,7 m2

Άλσ ησλ 220 kg 1,8 m2



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ 

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 Σα δώα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θπζηθό ή ηερλεηό θσηηζκό. ε 

πεξίπησζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ απηόο πξέπεη λα είλαη 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ νθηώ σξώλ ώζηε λα ηζνδπλακεί κε 

ηε δηάξθεηα ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ πνπ ζπλήζσο είλαη 

δηαζέζηκνο από ηηο 9:00 π.κ. κέρξη ηηο 5:00 κ.κ.

 Σν δάπεδν πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ην κέγεζνο θαη ην 

βάξνο ησλ δώσλ θαη λα απνηειείηαη από αλζεθηηθή, επίπεδε 

θαη ζηαζεξή επηθάλεηα. Γελ πξέπεη λα είλαη νιηζζεξό ή 

αλώκαιν θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ώζηε λα κελ 

πξνθαιεί ηξαπκαηηζκό ή ηαιαηπσξία ζηα κνζράξηα.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ 

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν μαπιώλνπλ ηα δώα πξέπεη λα είλαη 

άλεηνο, θαζαξόο θαη θαηάιιεια απνζηξαγγηδόκελνο. Γηα όια 

ηα κνζράξηα ειηθίαο θάησ ησλ δύν εβδνκάδσλ πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη ζηξσκλή. 

 Οη ρώξνη, νη θισβνί/δηακεξίζκαηα, ν εμνπιηζκόο θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα κνζράξηα  πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια ώζηε λα 

πξνιακβάλεηαη ε αιιεινκόιπλζε  θαη ε εκθάληζε 

νξγαληζκώλ πνπ είλαη θνξείο αζζελεηώλ .

 Σα θόπξαλα, ηα νύξα θαη ηα ππνιείκκαηα ηξνθήο πξέπεη λα 

απνκαθξύλνληαη όζν ην δπλαηό ζπρλόηεξα γηα λα 

πεξηνξίδεηαη ε δπζνζκία θαη λα απνθεύγεηαη ε ζπγθέληξσζε 

κπγώλ ή ηξσθηηθώλ.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 ε όια ηα κνζράξηα πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή 

ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηελ εκέξα.

 ε πεξίπησζε πνπ ηα κνζράξηα ζηαβιίδνληαη νκαδηθά θαη 

δελ ηξέθνληαη θαηά βνύιεζε (ad libitum) ή κε απηόκαην 

ζύζηεκα ηξνθήο, όια ηα κνζράξηα ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ηξνθή  ηελ ίδηα ώξα.

 Ζ ηξνθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα 

ζηδήξνπ ώζηε ην επίπεδν ηεο αηκνζθαηξίλεο ησλ 

κνζραξηώλ λα θζάλεη ηνπιάρηζηνλ ζηα 4,5 mmol/l.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ  

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 Μνζράξηα ειηθίαο άλσ ησλ δπν εβδνκάδσλ πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 γξακκάξηα ηλώδνπο δσνηξνθήο 

(ρνλδξναιεζκέλε ηξνθή κε ςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε 

θπηηαξίλε) εκεξεζίσο απμαλόκελε ζε 250 γξακκάξηα 

εκεξεζίσο γηα κνζράξηα ειηθίαο από 8 έσο 20 εβδνκάδσλ

 Μεηά ηελ ειηθία ησλ δύν εβδνκάδσλ όια ηα κνζράξηα 

πξέπεη λα έρνπλ θαζεκεξηλή πξόζβαζε ζε επαξθή 

πνζόηεηα θαηάιιεινπ θαζαξνύ λεξνύ ή λα ηθαλνπνηνύλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο ζε πγξά κε άιινπο ηξόπνπο. ε πεξίπησζε 

πνπ ν θαηξόο είλαη δεζηόο ή είλαη αζζελή πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλερήο πξόζβαζε ζε λεξό.

 Σα κνζράξηα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πξσηόγαια ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηό κεηά ηε γέλλεζή ηνπο θαη νπσζδήπνηε 

εληόο ησλ έμη πξώησλ σξώλ ηεο δσήο ηνπο. 



ΣΘ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ

Καλέλα κνζράξη δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε αηνκηθό

θισβό/δηακέξηζκα κεηά ηελ ειηθία ησλ νθηώ εβδνκάδσλ (δελ

εθαξκόδεηαη ζε εθκεηαιιεύζεηο κε ιηγόηεξα από έμη

κνζράξηα).

Σα κνζράξηα δελ πξέπεη λα θέξνπλ θίκσηξν.

Σα κνζράξηα δελ πξέπεη λα είλαη δεκέλα, κε εμαίξεζε ηα

κνζράξηα πνπ ζηαβιίδνληαη νκαδηθά ηα νπνία είλαη δπλαηόλ λα

είλαη δεκέλα γηα πεξηόδνπο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηε κία ώξα

θαηά ηνλ ρξόλν ηαΐζκαηνο κε γάια ή ππνθαηάζηαην γάιαθηνο.



ΣΘ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ 

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζύζηεκα πξόζδεζεο,

δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ηξαπκαηηζκό ή πόλν ζηα κνζράξηα

θαη πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη λα πξνζαξκόδεηαη

θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε άλεηεο εθαξκνγήο.

 Κάζε ζύζηεκα πξόζδεζεο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη ώζηε

λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο ζηξαγγαιηζκνύ ή ηξαπκαηηζκνύ

θαη λα επηηξέπεη ζην κνζράξη λα μαπιώλεη, λα αλαπαύεηαη,

λα ζεθώλεηαη θαη λα θαζαξίδεηαη ρσξίο δπζθνιία.



KAΔ 12 ΣΟΘΥΕΘΩΔΕΘ ΚΑΝΟΝΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΘΑ ΣΩΝ 

ΥΟΘΡΩΝ

Δξάζε/Θέκα: Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Δηαρείξηζεο πξνο 

ηελ θαιή κεηαρείξηζε ηωλ ρνίξωλ

θνπόο : Απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη ζηηο 

εθκεηαιιεύζεηο όπνπ εθηξέθνληαη ρνίξνη επηπξόζζεηα 

ηωλ γεληθώλ απαηηήζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα όια 

ηα δώα εθηξνθήο



ΟΡΘΜΟΘ

 «ρνίξνο»: ην δών ηνπ είδνπο ησλ ρνίξσλ, νπνηαζδήπνηε 
ειηθίαο, είηε εθηξέθεηαη γηα αλαπαξαγσγή ή γηα πάρπλζε

 «θάπξνο»: ν αξζεληθόο ρνίξνο κεηά ηελ εθεβεία, πνπ 
πξννξίδεηαη γηα αλαπαξαγσγή

 «κηθξόο ζειπθόο ρνίξνο»: ν ζειπθόο ρνίξνο κεηά ηελ 
εθεβεία θαη πξηλ ηνλ ηνθεηό

 «ρνηξνκεηέξα»: ν ζειπθόο ρνίξνο κεηά ηνλ πξώην ηνθεηό

 «ζειάδνπζα ρνηξνκεηέξα»: ε ρνηξνκεηέξα ηεο 
πεξηγελλεηηθήο πεξηόδνπ κέρξη ηνλ απνγαιαθηηζκό ησλ 
ρνηξηδίσλ

 «θπνθνξνύζα ζηέξθα ρνηξνκεηέξα»: ν ζειπθόο ρνίξνο 
κεηαμύ ηνπ απνγαιαθηηζκνύ θαη ηεο πεξηγελλεηηθήο πεξηόδνπ

 «ρνηξίδην»: ν ρνίξνο από ηε γέλλεζε κέρξη ηνλ 
απνγαιαθηηζκό

 «απνγαιαθηηζκέλνο ρνίξνο»: ν απνγαιαθηηζκέλνο ρνίξνο, 
ειηθίαο κέρξη δέθα εβδνκάδσλ

 «ρνίξνο παξαγωγήο»: ν ρνίξνο ειηθίαο δέθα ηνπιάρηζηνλ 
εβδνκάδσλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ζθαγή ή αλαπαξαγσγή



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ 

 Οη ρώξνη ζηαβιηζκνύ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά 

ηξόπν πνπ επηηξέπνπλ ζηα δώα:

 Να έρνπλ πξόζβαζε ζε έλα ρώξν αλάπαπζεο άλεην από 

θπζηθή θαη ζεξκηθή άπνςε θαζώο θαη θαηάιιεια 

απνζηξαγγηδόκελν θαη θαζαξό, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ 

θαηάθιηζε όισλ ησλ δώσλ ζπγρξόλσο.

 Να αλαπαύνληαη θαη λα ζεθώλνληαη ρσξίο δπζθνιία.

 Να βιέπνπλ άιινπο ρνίξνπο (σζηόζν θαηά ηελ εβδνκάδα 

πξηλ από ηνλ αλακελόκελν ρξόλν ηνθεηνύ θαη ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ηειεπηαίνπ, νη ρνηξνκεηέξεο  θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη  

κπνξεί λα κελ έξρνληαη ζε νπηηθή επαθή κε άιια δώα ηνπ 

ηδίνπ είδνπο).



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ  

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

Σα δάπεδα πξέπεη:

 Να είλαη ιεία, όρη όκσο νιηζζεξά.

 Να απνζηξαγγίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά. 

 Να είλαη θαηάιιεια γηα ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ησλ ρνίξσλ.

 Να απνηεινύληαη από αλζεθηηθή, επίπεδε θαη ζηαζεξή 

επηθάλεηα.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ  

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη δνθηδσηά από ζθπξόδεκα 

δάπεδα γηα ρνίξνπο πνπ ζηαβιίδνληαη νκαδηθά, απηά 

πξέπεη λα έρνπλ ην αθόινπζν πιάηνο αλνηγκάησλ 

θαη πιάηνο δνθίδαο: 

Καηεγνξία ρνίξωλ

Μέγηζην 

πιάηνο ηωλ 

αλνηγκάηωλ

Ειάρηζην πιάηνο 

δνθίδαο

Xνηξίδηα 11 mm 50 mm

Απνγαιαθηηζκέλνη ρνίξνη 14 mm 50 mm

Υνίξνη παξαγσγήο 18 mm 80 mm

Μηθξνί ζειπθνί ρνίξνη 20 mm 80 mm

Υνηξνκεηέξεο 20 mm 80 mm



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ  

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 Όινη νη ρνίξνη, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, πξέπεη λα 

έρνπλ ζπλερή πξόζβαζε ζε πιηθό γηα απαζρόιεζε, όπσο 

ζηξσκλή, άρπξα, μύιν, πξηνλίδη, θνπξόρσκα καληηαξηώλ, 

ηύξθε ή κείγκα ησλ πιηθώλ απηώλ, ηα νπνία δελ πξέπεη λα 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ δώσλ.

 ην ηκήκα ηνπ θηεξίνπ όπνπ ζηαβιίδνληαη νη ρνίξνη πξέπεη λα 

απνθεύγνληαη νη ζπλερείο ζόξπβνη πνπ θζάλνπλ ηα 85 dBA, 

θαζώο θαη θάζε δηαξθήο ή αηθλίδηνο ζόξπβνο.

 Οη ρνίξνη πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θσο έληαζεο 

ηνπιάρηζηνλ 40 lux επί νθηώ ώξεο ηελ εκέξα ηνπιάρηζηνλ.



ΣΘ ΑΠΑΘΣΕΘΣΑΘ 

(ΤΝΕΥΕΘΑ)

 ε όινπο ηνπο ρνίξνπο πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. ε πεξίπησζε πνπ νη 

ρνίξνη ηξέθνληαη νκαδηθά θαη όρη θαηά βνύιεζε (ad libitum) 

ή κε απηόκαην ζύζηεκα ηξνθήο ησλ δώσλ κεκνλσκέλα, 

όινη νη ρνίξνη ηεο νκάδαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηξνθή ηελ 

ίδηα ώξα.

 Όινη νη ρνίξνη ειηθίαο άλσ ησλ δύν εβδνκάδσλ πξέπεη λα 

έρνπλ δηαξθώο πξόζβαζε ζε επαξθή πνζόηεηα 

θαηάιιεινπ θαζαξνύ λεξνύ.



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

Κάπξνη αλαπαξαγωγήο: 

 Σα δηακεξίζκαηα γηα ηνπο θάπξνπο πξέπεη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηξόπν πνπ 

λα επηηξέπεη ζηνπο θάπξνπο λα γπξίδνπλ, λα 

αληηιακβάλνληαη ην γξπιηζκό, ηελ νζκή θαη ηελ 

παξνπζία ησλ άιισλ δώσλ.

 Σα δηακεξίζκαηα γηα ηνπο θάπξνπο πξέπεη λα έρνπλ 

ειάρηζηε ειεύζεξε επηθάλεηα δαπέδνπ 6 m². 

Δθόζνλ όκσο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηελ νρεία 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 m² θαη λα είλαη 

ειεύζεξα από θάζε εκπόδην.



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

Υνηξνκεηέξεο θαη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη:

 Οη ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη πξέπεη λα 

ζηαβιίδνληαη νκαδηθά γηα ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη ηέζζεξεηο 

εβδνκάδεο κεηά ηελ νρεία θαη ιήγεη κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ 

αλακελόκελε εκεξνκελία ηνθεηνύ.

 Ο ειάρηζηνο ζπλνιηθόο ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ πνπ 

δηαζέηεη:

 θάζε κηθξόο ζειπθόο ρνίξνο πξέπεη λα είλαη 1,64 m² 

 θάζε ρνηξνµεηέξα πξέπεη λα είλαη 2,25 m²



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

Όηαλ ηα δώα ζηαβιίδνληαη ζε νκάδεο κηθξόηεξεο ησλ έμη, ν

ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ πξέπεη λα απμάλεηαη θαηά 10%,

ελώ όηαλ ζηαβιίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 40 ή πεξηζζνηέξσλ

δώσλ, ν ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ δύλαηαη λα κεηώλεηαη θαηά

10%.

 Mέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλνιηθνύ  ειεύζεξνπ ρώξνπ 

δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη εληαίν δάπεδν:

 ηνπιάρηζηνλ ην 0,95 m² γηα θάζε κηθξό ζειπθό ρνίξν

 ηνπιάρηζηνλ ην 1,3 m² γηα θάζε ρνηξνµεηέξα

Σν πνιύ ην 15 % ηνπ εληαίνπ δαπέδνπ πξννξίδεηαη γηα ηα

αλνίγκαηα απνρέηεπζεο.



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

 Ο ζηάβινο ζηνλ νπνίν εθηξέθεηαη ε νκάδα πξέπεη λα έρεη 

πιεπξέο κήθνπο κεγαιύηεξνπ από 2,8 m. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα δώα ζηαβιίδνληαη ζε νκάδεο κηθξόηεξεο ησλ έμη ν 

ζηάβινο πξέπεη λα έρεη πιεπξέο κήθνπο κεγαιύηεξνπ από 

2,4 m (δελ εθαξκόδεηαη ζε εθκεηαιιεύζεηο κε ιηγόηεξεο από 

δέθα ρνηξνκεηέξεο).  

 Καηά ηνλ νκαδηθό ζηαβιηζκό πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα 

γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ 

απνθπγή ζπγθξνύζεσλ θαη ηξαπκαηηζκώλ.

 ε εθκεηαιιεύζεηο όπνπ δηαηεξνύληαη ιηγόηεξεο από δέθα 

ρνηξνκεηέξεο, νη ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη 

κεηά ηελ νρεία κπνξνύλ λα ζπληεξνύληαη ζε αηνκηθέο ζέζεηο 

θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο, λννπκέλνπ όηη κπνξνύλ λα 

ζηξέθνπλ ην ζώκα ηνπο κε επρέξεηα.



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

 Οη θπνθνξνύζεο ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη:     

 Δθόζνλ ρξεηάδεηαη, ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία θαηά ησλ 

εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ παξαζίησλ  θαη θαζαξίδνληαη 

πξνηνύ ηνπνζεηεζνύλ ζην ρώξν ηνθεηνύ. 

 Καηά ηελ εβδνκάδα πξηλ ηνλ αλακελόκελν ηνθεηό ηνπο 

παξέρεηαη ζε επαξθή πνζόηεηα θαηάιιειν πιηθό γηα 

θαηαζθεπή θσιηάο, εθηόο αλ απηό είλαη ηερληθώο αδύλαην γηα 

ην ζύζηεκα θνπξηάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κνλάδα.

 Πίζσ από ηε ρνηξνµεηέξα ή ην κηθξό ζειπθό ρνίξν πξέπεη λα 

δηακνξθώλεηαη ρώξνο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ηνθεηνύ.

 Σα δηακεξίζκαηα ηνθεηνύ, όπνπ νη ρνηξνκεηέξεο κπνξνύλ λα 

θηλνύληαη ειεύζεξα, πξέπεη λα θέξνπλ εμνπιηζκό 

πξνζηαζίαο ησλ ρνηξηδίσλ, π.ρ. θηγθιηδώκαηα.



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

 Oη ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη πνπ 

ζηαβιίδνληαη νκαδηθά πξέπεη λα ζηηίδνληαη κε 

ζύζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη όηη θάζε δών κπνξεί λα 

έρεη αξθεηή ηξνθή, αθόκε θαη αλ είλαη παξόληα θαη 

άιια δώα πνπ δηεθδηθνύλ ηξνθή.

 ε όιεο ηηο θπνθνξνύζεο ζηέξθεο ρνηξνκεηέξεο θαη 

ηνπο κηθξνύο ζειπθνύο ρνίξνπο πξέπεη λα  

ρνξεγείηαη επαξθήο πνζόηεηα νγθώδνπο ηξνθήο ή 

ηξνθήο πινύζηαο ζε ίλεο, θαζώο θαη ηξνθή πςειήο 

ζεξκηδηθήο αμίαο.



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

Υνηξίδηα ζηνπο ζαιάκνπο ηνθεηνύ (ρνίξνη από ηε γέλλεζε 

ηνπο κέρξη ηνλ απνγαιαθηηζκό):

 Έλα ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ δαπέδνπ πξέπεη λα έρεη επαξθείο 

δηαζηάζεηο γηα λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηα δώα λα 

αλαπαύνληαη ζπγρξόλσο, λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθό ή λα 

θαιύπηεηαη από ραιί, ή λα έρεη κηα ζηξσκλή από άρπξν ή 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν πιηθό. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθόο θισβόο ηνθεηνύ, ηα ρνηξίδηα πξέπεη 

λα έρνπλ επαξθή ρώξν ώζηε λα κπνξνύλ λα ζειάδνπλ 

ρσξίο δπζθνιία.

 Σα ρνηξίδηα δελ απνγαιαθηίδνληαη πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 

28 εκεξώλ εθηόο εάλ επεξεάδνληαη έηζη αξλεηηθώο νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ή ε πγεία ηεο κεηέξαο ή ησλ 

ρνηξηδίσλ. 



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

 Μπνξνύλ όκσο λα απνγαιαθηηζηνύλ κέρξη 7 κέξεο 

λσξίηεξα εάλ ζα κεηαθηλεζνύλ ζε εηδηθνύο 

ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο νη νπνίνη είλαη δηαρσξηζκέλνη 

από ηνπο ρώξνπο δηαβίσζεο ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη 

νη νπνίνη έρνπλ εθθελσζεί, θαζαξηζηεί θαη 

απνιπκαλζεί πξηλ από ηελ είζνδν λέαο νκάδαο 

ρνηξηδίσλ.



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

Απνγαιαθηηζκέλα ρνηξίδηα (ρνίξνη από ηνλ απνγαιαθηηζκό 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ 10 εβδνκάδσλ) θαη ρνίξνη παξαγωγήο 

(ρνίξνη από ηελ ειηθία ησλ 10 εβδνκάδσλ κέρξη ηελ 

αλαπαξαγσγή ή ηελ ζθαγή):

 Κάζε απνγαιαθηηζκέλνο ρνίξνο ή ρνίξνο παξαγσγήο  πνπ 

ζηαβιίδεηαη νκαδηθά πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ειεύζεξν ρώξν δαπέδνπ αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ, σο εμήο:
Ζωληαλό βάξνο Ειάρηζηνο ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ

Μέρξη 10 kg 0,15 m²

Άλσ ησλ 10 κέρξη 20 kg 0,20 m²

Άλσ ησλ 20 κέρξη 30 kg 0,30 m²

Άλσ ησλ 30 κέρξη 50 kg 0,40 m²

Άλσ ησλ 50 κέρξη 85 kg 0,55 m²

Άλσ ησλ 85 κέρξη 110 kg 0,65 m²

Άλσ ησλ 110 kg 1 m²



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

 Οη ρνίξνη πξέπεη λα εθηξέθνληαη ζε όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν νκνηνγελείο νκάδεο. Αλ πξέπεη λα αλακεηρζνύλ 

ρνίξνη αζπκβίβαζησλ θαηεγνξηώλ, απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε όζν δπλαηόλ λεαξόηεξε ειηθία θαη θαηά πξνηίκεζε πξηλ ή 

κέρξη κία εβδνκάδα κεηά από ηνλ απνγαιαθηηζκό. ηελ 

πεξίπησζε απηή πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο ρνίξνπο 

επαξθείο δπλαηόηεηεο λα απνθεύγνπλ θαη λα θξύβνληαη από 

άιινπο ρνίξνπο.

 ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνύλ ζπκπηώκαηα ζνβαξώλ 

ζπγθξνύζεσλ, πξέπεη λα δηεξεπλνύληαη ακέζσο ηα αίηηα θαη 

λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα.

 Σα δώα πνπ θηλδπλεύνπλ ή εθείλα πνπ επηδεηθλύνπλ ηδηαίηεξε 

επηζεηηθόηεηα πξέπεη λα απνκνλώλνληαη από ηελ νκάδα.



ΕΘΔΘΚΕ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΟΡΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΥΟΘΡΩΝ

 Ζ ρξήζε εξεκηζηηθώλ θαξκάθσλ γηα δηεπθόιπλζε ηεο 

αλάκεημεο δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ ρνίξσλ πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κόλνλ αθνύ 

δεηεζεί ε γλώκε θηεληάηξνπ.



ΣΘ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ

 Απαγνξεύεηαη ε πξόζδεζε ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ησλ 

κηθξώλ ζειπθώλ ρνίξσλ. 

 Απαγνξεύνληαη νη επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα 

ζθνπνύο άιινπο εθηόο από ζεξαπεπηηθνύο ή δηαγλσζηηθνύο 

ή γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ρνίξσλ ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βιάβε ή 

ηελ απώιεηα ελόο επαίζζεηνπ κέξνπο ηνπ ζώκαηνο ή ηελ 

αιινίσζε ηεο δηάηαμεο ησλ νζηώλ. 

 Δμαηξνύληαη νη αθόινπζεο επεκβάζεηο :

 Οκνηόκνξθε κείσζε ησλ γσληαθώλ νδόλησλ ησλ ρνηξηδίσλ 

κε ηξόρηζκα, ή πεξηθνπή εληόο επηά εκεξώλ από ηε 

γέλλεζή ηνπο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αθήλεη κηα ιεία θαη 

αθέξαηα επηθάλεηα.



 Βξάρπλζε ραπιηόδνλησλ ησλ θάπξσλ εθόζνλ απηό είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ πξόιεςε ηνπ ηξαπκαηηζκνύ άιισλ δώσλ ή 

γηα ιόγνπο αζθάιεηαο. 

 Σνπνζέηεζε ξηληθώλ θξίθσλ (κόλν ζηα ζπζηήκαηα 

ειεύζεξεο εθηξνθήο)

 Μεξηθή απνθνπή ηεο νπξάο

 Δπλνπρηζκόο αξζεληθώλ ρνίξσλ κε άιια κέζα εθηόο ηεο 

ξήμεο ησλ ηζηώλ.

Οη δηαδηθαζίεο απηέο δηελεξγνύληαη κόλν από θηελίαηξν ή 

θαηαιιήισο θαηαξηηζκέλν άηνκν, κε πείξα ζηελ εθηέιεζε ησλ 

εθαξκνδόκελσλ πξαθηηθώλ κε ηα θαηάιιεια κέζα θαη κε 

θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 

Δθόζνλ ν επλνπρηζκόο ή ε απνθνπή ηεο νπξάο 

πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά από ηελ έβδνκε εκέξα από ηε 

γέλλεζε, απηό πξέπεη λα δηελεξγείηαη κόλν από θηελίαηξν, 

ρξεζηκνπνηώληαο αλαηζζεηηθό θαη παξαηεηακέλε ρνξήγεζε 

παπζίπνλσλ.



 Ζ απνθνπή ηεο νπξάο ή ε κείσζε ησλ γσληαθώλ νδόλησλ 

ησλ ρνηξηδίσλ δελ πξέπεη λα απνηειεί πάγηα ηαθηηθή, αιιά 

λα δηελεξγείηαη κόλνλ εθόζνλ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη 

ππέζηεζαλ θαθώζεηο καζηνί ρνηξνκεηέξσλ ή απηηά ή νπξέο 

άιισλ ρνίξσλ.

 Πξηλ από ηελ εθηέιεζε ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη άιια 

κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηνπ δαγθώκαηνο ηεο νπξάο θαη 

άιισλ δηαηαξαρώλ ζπκπεξηθνξάο, ιακβάλνληαο ππόςε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ. 

 ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη νη 

πεξηβαιινληηθνί όξνη ή ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθόζνλ 

δελ είλαη θαηάιιεια.



ύλδεζκνο ηζηνζειίδαο Κηεληαηξηθώλ Τπεξεζηώλ κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επεκεξία ησλ δώσλ 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/649075DAABDA2B2

4C22576CF003EECDA?OpenDocument

ΕΤΥΑΡΘΣΩ !

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/649075DAABDA2B24C22576CF003EECDA?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/649075DAABDA2B24C22576CF003EECDA?OpenDocument

