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ΓΔΝΙΚΟΙ OPOI ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΙΠΠΟΦΟΡΒΔΙΩΝ 

 

1. Σνπνζεζία - Πεξίθξαμε 

Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή θαη αζθαιήο εμσηεξηθή πεξίθξαμε γηα λα παξεκπνδίδεηαη 

ηόζν ε δηαθπγή ησλ δώσλ πνπ θξαηνύληαη θαη ε είζνδνο άιισλ αδέζπνησλ ή άγξησλ 

δώσλ, όζν θαη ε πξόζβαζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  

Η πεξίθξαμε πξέπεη λα έρεη ειάρηζην ύςνο 1,8 κέηξα. 

2. Υώξνη θξάηεζεο δώωλ 

Κάζε δών πξέπεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζην ππνζηαηηθό λα θξαηείηαη ζε 

ρώξν πνπ λα έρεη θαηάιιειν γηα ην είδνο θαη ηελ ειηθία ηνπ κέγεζνο, ζεξκνθξαζία, 

θσηηζκό θαη αεξηζκό. 

Τν κέγεζνο ηνπ ρώξνπ θξάηεζεο ησλ δώσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη 

ζηα δώα λα ζηέθνληαη, λα θάζνληαη, λα μαπιώλνπλ θαη λα πεξηζηξέθνληαη ειεύζεξα 

ζηηο θπζηνινγηθέο γηα απηά ζηάζεηο.  

Γηα θάζε ηππνεηδή λα δηαηίζεηαη ειάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ ρώξνπ αλάπαπζεο 13,5 

m² κε ππεξπςσκέλν ρώξν ύπλνπ κε θαηάιιειε ζηξσκλή θαη ειάρηζηε επηθάλεηα 

δαπέδνπ ρώξνπ άζθεζεο 100,0 m². (αλάινγα κε είδνο θαη ειηθία) 

Ο ρώξνο ύπλνπ πξέπεη λα είλαη ππεξπςσκέλνο θαη εθνδηαζκέλνο κε θαηάιιειε 

ζηξσκλή όηαλ δελ ππάξρεη ελζσκαησκέλνο εμσηεξηθόο ρώξνο. 

Nα ππάξρεη επαξθήο ρώξνο άζθεζεο. ( αλάινγα κε είδνο θαη ειηθία) 

Σε ππνζηαηηθά όπνπ δελ ππάξρεη ρώξνο άζθεζεο ελζσκαησκέλνο ζην ρώξν 

θξάηεζεο ησλ ηππνεηδώλ, ηα ηππνεηδή πξέπεη ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο αλά 

εηθνζηηεηξάσξν θαη γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηε θνξά) λα 

αζθνύληαη εθηόο ηνπ κόληκνπ ρώξνπ θξάηεζεο ηνπο. 

Η ζεξκνθξαζία ζηνλ θάζε ρώξν θξάηεζεο πξέπεη λα είλαη ε θπζηνινγηθή γηα ην είδνο 

θαη ηελ ειηθία ηνπ δώνπ πνπ δηαηεξείηαη ζην ρώξν απηό.  

Ο ρώξνο θξάηεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο θαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ 

λα απνηξέπεηαη ε ππεξβνιηθή ή ε αλεπαξθήο έθζεζε ησλ δώσλ ζην θσο. 

Επηπιένλ, ν θσηηζκόο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε θαη 

ελδειερή επηζεώξεζε ησλ δώσλ.  



 Ο αεξηζκόο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ζπγθέληξσζε 

πγξαζίαο, ακκσλίαο θαη δπζάξεζησλ νζκώλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ ηα δώα θξαηνύληαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

επαξθήο ηερλεηόο θσηηζκόο.  

Σε πεξίπησζε πνπ ηα δώα θξαηνύληαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, πξέπεη λα είλαη 

πξνθπιαγκέλα από ξεύκαηα αέξα, βξνρή θαη λα δηαζέηνπλ επαξθή ζηεγαζκέλν ρώξν.  

Ο ρώξνο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαη λα αζθαιίδεηαη κε ηξόπν πνπ λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ηόζν ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ όζν θαη ν θίλδπλνο δηαθπγήο ησλ 

δώσλ.  

Τν δάπεδν πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αληηνιηζζεηηθό, κε πνξώδεο, κε 

απνξξνθεηηθό θαη αλζεθηηθό ζηελ πγξαζία πιηθό, ην νπνίν δελ εξεζίδεη ηα πέικαηα ησλ 

δώσλ θαη γεληθά δελ είλαη επηβιαβέο γηα ηα δώα, πιέλεηαη θαη απνιπκαίλεηαη εύθνια. 

Τν δάπεδν πξέπεη λα αληέρεη ην βάξνο ησλ δώσλ θαη λα έρεη θιίζε πξνο ηνπο 

απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθό ζύζηεκα απνρέηεπζεο. (απνκάθξπλζεο θνπξηώλ) 

Πξέπεη λα ππάξρεη ζύζηεκα παξνρήο λεξνύ θαηάιιεινπ ηόζν γηα πόζε, όζν θαη γηα 

ρξήζε θαηά ηνλ θαζαξηζκό δώσλ, ρώξσλ θαη εμνπιηζκνύ. 

Όια ηα εμαξηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή ζεξκόηεηαο (θαιώδηα, πξίδεο, 

δηαθόπηεο, ιάκπεο, θ.η.ι.) πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ αδηάβξνρα θαη κε 

πξνζβάζηκα από ηα δώα. 

Ο ρώξνο θαη ν εμνπιηζκόο εληόο απηνύ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

κε ζπρλόηεηα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ. Η 

ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από κηα θνξά αλά 

εηθνζηηεηξάσξν. Ο ρώξνο πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη θάζε θνξά πνπ θελώλεηαη.  

Τα απνιπκαληηθά λα είλαη δξαζηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε επξέσο θάζκαηνο βαθηεξίσλ 

θαη ηώλ. 

Τα πιηθά θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα 

δώα. Με πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπο, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

απαγνξεύεηαη. Πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ απνθπγή παξνπζίαο θαηαινίπσλ ησλ 

πιηθώλ απηώλ ζηνπο ρώξνπο θξάηεζεο ησλ δώσλ, κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θαζαξηζκνύ 



θαη απνιύκαλζεο θαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ δώσλ ζηνπο ρώξνπο απηνύο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε όια ηα δώα νύησο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αλά πάζα ζηηγκή επηζεώξεζε ηνπο. 

 3.πλζήθεο πγείαο θαη δηαβίωζεο ηωλ δώωλ 

Όια ηα δώα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο θαη ειεύζεξα εκθαλνύο 

παξαζίησζεο θαη άιισλ θιηληθώλ ζπκπησκάησλ. 

Αζζελή ή ηξαπκαηηζκέλα δώα πξέπεη λα απνκνλώλνληαη θαη λα ηπγράλνπλ θαηάιιειεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη θξνληίδαο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, από θηελίαηξν. Η δηελέξγεηα 

νπνηνπδήπνηε ρεηξηζκνύ κε ζθνπό ηε ζεξαπεία ζε αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν δών από 

κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν άηνκν θαη ρσξίο νδεγίεο θηεληάηξνπ, απαγνξεύεηαη. 

Τα δώα πξέπεη λα επηζεσξνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ζπρλόηεηα όρη 

κηθξόηεξε από δπν θνξέο αλά εηθνζηηεηξάσξν. 

Να ππάξρεη ρώξνο απνκόλσζεο γηα ηα αζζελή θαη ηξαπκαηηζκέλα δώα, ν νπνίνο δελ 

πξέπεη λα επηθνηλσλεί άκεζα κε ην ρώξν θξάηεζεο ησλ ππνινίπσλ δώσλ. 

Αλάινγα κε ην είδνο, ην θύιν, ηελ ειηθία, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, 

ε δηαηήξεζε ησλ δώσλ κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή. Με ζπκβαηά δώα, είηε ζε 

επίπεδν είδνπο είηε ζε επίπεδν αηόκνπ, δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηαηεξνύληαη ζηνλ ίδην ρώξν.  

Ζώα δηαθνξεηηθνύ θύινπ πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. 

Θππνεηδή πνπ απνγαιαθηίδνληαη πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. 

Οη ηνθεηννκάδεο δώσλ (εάλ ππάξρνπλ) πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ρσξηζηά θαη λα κελ 

έξρνληαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεινη ρώξνη ηνθεηνύ. 

Πξέπεη λα εθαξκόδεηαη πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο επηβιαβώλ ηξσθηηθώλ θαη 

εληόκσλ κε ηε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ηα νπνία είλαη εγθεθξηκέλα θαη πάληνηε κε βάζε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Σε πεξίπησζε ππνςίαο εκθάληζεο αζζέλεηαο ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

γλσζηνπνηεηέεο αζζέλεηεο πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη άκεζα νη Κηεληαηξηθέο Υπεξεζίεο.  

Δπλαηνί ζόξπβνη νη νπνίνη πξνθαινύλ αλεζπρία ζηα δώα πξέπεη λα απνθεύγνληαη. 

Τν θάπληζκα ζηνπο ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ δώα απαγνξεύεηαη. 



Αλ δηαπηζησζεί από ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε όηη είλαη ηξαπκαηηζκέλα ή όηη είλαη πιήξσο 

αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνύλ ιόγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε 

δσή είλαη πξόδεια αληίζεηε κε ηνπο θαλόλεο επδσίαο ή γηα άιινπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ κπνξνύλ λα πηνζεηεζνύλ ππνβάιινληαη ζε επζαλαζία.  

4. Παξνρή ηξνθήο θαη λεξνύ 

Σε όια ηα δώα πξέπεη λα παξέρεηαη θαζεκεξηλά θαη κε θαηάιιειε ζπρλόηεηα 

ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα ηξνθήο ε νπνία λα είλαη θαηάιιειε γηα ην είδνο ηνπ δώνπ ζην 

νπνίν παξέρεηαη θαη ειεύζεξε από νπνηνδήπνηε επηθίλδπλν ή λνζνγόλν παξάγνληα. 

Σε πεξίπησζε νκαδηθήο θξάηεζεο πξέπεη όια ηα δώα λα κπνξνύλ λα ηξώλε 

ηαπηόρξνλα. 

Με εμαίξεζε δώα ησλ νπνίσλ ε θπζηνινγία νξίδεη δηαθνξεηηθά, θαζώο θαη ζε 

πεξίπησζε όπνπ ππάξρεη ζαθήο εληνιή θηεληάηξνπ ε νπνία νξίδεη δηαθνξεηηθά, ζε όια 

ηα ελήιηθα δώα πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή κε ζπρλόηεηα όρη κηθξόηεξε από δπν 

θνξέο αλά εηθνζηηεηξάσξν. 

Γηα ηα πνπιάξηα ειηθίαο από έμη κελώλ θαη πάλσ (απνγαιαθηηζκέλα) σο ειάρηζηε 

ζπρλόηεηα νξίδνληαη νη ηξεηο θνξέο αλά εηθνζηηεηξάσξν. 

Όια ηα δώα πξέπεη λα έρνπλ ζπλερώο ζηε δηάζεζε ηνπο πόζηκν λεξό ην νπνίν πξέπεη 

λα είλαη ειεύζεξν από νπνηνδήπνηε επηθίλδπλν ή λνζνγόλν παξάγνληα.  

Τα δνρεία ηξνθήο θαη λεξνύ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα θνπξαλώδνπο ή άιιεο θύζεσο επηκόιπλζεο ηνπο. 

Τα δνρεία ηξνθήο θαη λεξνύ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κε 

ηθαλνπνηεηηθή ζπρλόηεηα νύησο ώζηε λα είλαη θαζαξά ζπλερώο. Η ζπρλόηεηα απηή δελ 

πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από κηα θνξά αλά εηθνζηηεηξάσξν. 

5. Απνζήθεπζε δωνηξνθώλ θαη πξνεηνηκαζία ζηηεξεζίνπ 

Οη δσνηξνθέο πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε θαζαξνύο, κε ηνμηθνύο θαη αδηαπέξαζηνπο 

πεξηέθηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία από ηξσθηηθά, 

πγξαζία, ζήςε ή επηκόιπλζε από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο.  

Ννείηαη όηη νη δσνηξνθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο πεξηέθηεο είλαη απαιιαγκέλεο από 

επηθίλδπλνπο ή λνζνγόλνπο παξάγνληεο. 

Ο ρώξνο παξαζθεπήο ηνπ ζηηεξεζίνπ πξέπεη λα είλαη θαζαξόο θαη εμνπιηζκέλνο κε 



λεξό, ιεθάλεο πιπζίκαηνο θαη ινηπά ρξεηώδε. 

Τν θάπληζκα ζηνπο ρώξνπο παξαζθεπήο ηνπ ζηηεξεζίνπ απαγνξεύεηαη. 

6. πιινγή πηωκάηωλ δώωλ 

Πξέπεη λα ππάξρεη θαζνξηζκέλε θαη ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη 

απνκάθξπλζεο ησλ πησκάησλ, απνξξηκκάησλ ηξνθήο θαη άιισλ απνξξηκκάησλ  ησλ 

δώσλ ζπληξνθηάο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1069/2009. 

Όια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ηεο πην πάλσ 

δηαδηθαζίαο πξέπεη λα θξαηνύληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη όπνηε δεηνύληαη γηα έιεγρν 

από ηηο Κηεληαηξηθέο Υπεξεζίεο. 

7. Κηελίαηξνο 

Ο ππεύζπλνο ηνπ ππνζηαηηθνύ νξίδεη εγγεγξακκέλν  θηελίαηξν ν νπνίνο ζα είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ πγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ. Επζαλαζία δώνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από θηελίαηξν. 

Η εκεξνκελία θάζε επίζθεςεο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη καδί κε ηπρόλ ζρόιηα, 

παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο ηνπ θηελίαηξνπ ζε ελππόγξαθε δήισζε. 

8. Υώξνο αλάξξωζεο - Απνκνλωηήξην 

Απαξαίηεηα πξέπεη λα ππάξρεη ρώξνο απνκόλσζεο γηα ηα αζζελή θαη ηξαπκαηηζκέλα 

δώα, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα επηθνηλσλεί άκεζα κε ην ρώξν θξάηεζεο ησλ ππνινίπσλ 

δώσλ. 

Πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηόο ρώξνο θαηάιιεια εμνπιηζκέλνο γηα ηελ θιηληθή εμέηαζε 

ησλ δώσλ θαη ζηνλ νπνίν ζα δηελεξγνύληαη νη επζαλαζίεο. 

Κάζε λέν δών πνπ παξαιακβάλεηαη θξαηείηαη ζην απνκνλσηήξην γηα 24 ώξεο θαη 

κέρξηο όηνπ αμηνινγεζεί ε γεληθή ηνπ θαηάζηαζε.  

9. Δθπαίδεπζε θαη αξηζκόο πξνζωπηθνύ 

Τν πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θξνληίδα ησλ δώσλ πξέπεη λα δηαζέηεη γλώζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ κεηαρείξηζε, ηε θξνληίδα θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ηνπο, θαζώο θαη 

βαζηθέο γλώζεηο εληνπηζκνύ θιηληθώλ ζπκπησκάησλ. 

Ο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πξέπεη λα είλαη επαξθήο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ 

δώσλ. Αλαινγία 1:20 ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηππνθνξβεία. 

10. Σήξεζε κεηξώνπ 



Πξέπεη λα ηεξείηαη, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ελεκεξσκέλν κεηξών ησλ 

εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ ζην ππνζηαηηθό δώσλ, από ην νπνίν λα κπνξεί αλά 

πάζα ζηηγκή λα δηαπηζησζεί ν αλά είδνο αξηζκόο ησλ δώσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην 

ππνζηαηηθό. 

Όπνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνύληαη λα είλαη θαηαγεγξακκέλεο. 

Οη πιεξνθνξίεο ηνπ κεηξώνπ δηαηεξνύληαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ θαη 

είλαη ζηε δηάζεζε ησλ Κηεληαηξηθώλ Υπεξεζηώλ όπνηε απηέο δεηεζνύλ. 

Πξόηππν κεηξώνπ κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

Όλνκα:                                                              Κσδηθόο πνκπνδέθηε: 

Πεξηγξαθή:                                                       Φύιν: 

Ηκεξ. Γέλλεζεο:                                               Φώξα Γέλλεζεο: 

Μεηέξα:                                                            Παηέξαο: 

Θδηνθηήηεο:                                                        Θππνπαξαγσγόο: 

Ηκεξ. Άθημεο:                                                   Ηκεξ. Αλαρώξεζεο: 

Ηκεξ. Θαλάηνπ:                                                Αηηία Θαλάηνπ: 

11. Αζθάιεηα 

Σην ππνζηαηηθό πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο θαη επαξθήο εμνπιηζκόο 

αληηκεηώπηζεο ππξθαγηάο, θαζώο θαη ζρέδην εθθέλσζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ 

ηαρεία απνκάθξπλζε ησλ δώσλ ηνπ ππνζηαηηθνύ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Τν πξνζσπηθό πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ηόζν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

εθθέλσζεο ηνπ ππνζηαηηθνύ, όζν θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ ππξαζθάιεηαο. 

12.Ορήκαηα κεηαθνξάο δώωλ  

Τα νρήκαηα θαη ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα 

ηελ αζθαιή ζύιιεςε θαη κεηαθνξά ησλ δώσλ.    

Τα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη θιεηζηά κε θαιό εμαεξηζκό. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΙΠΠΟΦΟΡΒΔΙΩΝ 

Ι. 1. Αλαπαξαγωγή ηωλ ζειπθώλ ηππνεηδώλ: 

α) To ειάρηζην όξην ειηθίαο γηα αλαπαξαγσγή είλαη 24 κήλεο. 

β) Ο αξηζκόο ησλ γελλώλ θαζ’νιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο ζειπθνύ λα κελ 

ππεξβαίλεη ηηο 8. (εθηόο αλ ν θηελίαηξνο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά) 

γ) Πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε θαη λα είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Μεηξών 

Εγγξαθήο Θππνεηδώλ ησλ Κηεληαηξηθώλ Υπεξεζηώλ 

2. Απαγνξεύεηαη ε πώιεζε: 

α) ηππνεηδώλ ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 24 εβδνκάδσλ. 

β) ηππνεηδώλ πνπ δελ έρνπλ ζεκαλζεί θαη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξών 

Εγγξαθήο Θππνεηδώλ ησλ Κηεληαηξηθώλ Υπεξεζηώλ  

γ) Ο εθηξνθέαο πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην Μεηξών Εγγξαθήο Θππνεηδώλ 

ησλ Κηεληαηξηθώλ Υπεξεζηώλ σο ν αξρηθόο ηδηνθηήηεο ηνπ ηππνεηδνύ θαη 

κεηά ηελ πώιεζε ηνπ λα γίλεη θαη ε κεηαβίβαζε ζην ζύζηεκα από ηνλ 

αγνξαζηή. 

δ) ηππνεηδώλ πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. (δηαβαηήξην) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


