
 Ο ΠΕΡΘ ΠΡΟΣΑΘΑ ΚΑΘ ΕΤΗΜΕΡΘΑ ΣΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ 

 Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 

46(Θ) ηνπ 1994 

94(Θ) ηνπ 1997 

75(Θ) ηνπ 2000 

43(Θ) ηνπ 2002 

95(Θ) ηνπ 2008 

134(Θ) ηνπ 2009 

15(Θ) ηνπ 2011 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Επεκεξίαο ησλ Ζώσλ 

Νόκσλ ηνπ 1994 έσο 2011, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο. 

πλνπηηθόο 

ηίηινο 

 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνζηαζίαο θαη 

Επεκεξίαο ησλ Ζώσλ (Λεηηνπξγία Θππνθνξβείσλ, Καηαθπγίσλ θαη 

Τπνζηαηηθώλ Φύιαμεο Θππνεηδώλ) Καλνληζκνί ηνπ 2012. 

Εξκελεία 2. (1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο εάλ από ην θείκελν 

πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

 «Θππνθνξβείν» ζεκαίλεη ην θάζε ππνζηαηηθό ζην νπνίν εθηξέθνληαη   

ηππνεηδή. 

 «Θππνεηδή» ζεκαίλεη όια ηα άγξηα ή νηθόζηηα κόλνπια ζειαζηηθά 

όισλ ησλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Equus ηεο νηθνγέλεηαο Equidae θαη νη 

δηαζηαπξώζεηο ηνπο. 

 «Εθηξνθείν» ζεκαίλεη ην ππνζηαηηθό όπνπ θξαηνύληαη δώα κε 

ζθνπό ηελ εθηξνθή θαη αλαπαξαγσγή ηνπο.  

 «Καηαθύγην» ζεκαίλεη ην ππνζηαηηθό ην νπνίν είλαη πξννξηζκέλν 

γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ πξνζσξηλή ή κόληκε παξακνλή 

αδέζπνησλ, αλεπηζύκεησλ, ρακέλσλ, εγθαηαιειεηκκέλσλ, 

παξακειεκέλσλ θαη θαηαζρεζέλησλ ηππνεηδώλ γηα κε 



θεξδνζθνπηθνύο ζθνπνύο. 

 «Τπνζηαηηθό θύιαμεο ηππνεηδώλ»  ζεκαίλεη ην ππνζηαηηθό ησλ 

αξρώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 «Επαγγεικαηηθή άδεηα θξνληηζηή» ζεκαίλεη ε άδεηα πνπ εθδίδεηαη 

δπλάκεη ησλ Επαγγεικαηηώλ θξνληηζηώλ ή εθπαηδεπηώλ δώσλ 

Δηαηαγκάησλ ηνπ 2002 έσο 2011. 

 «Τπεύζπλνο ππνζηαηηθνύ» ζεκαίλεη ην θάζε θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηε ζπληήξεζε ελόο ηππνεηδνύο, αλεμάξηεηα από 

ην θαηά πόζνλ ιακβάλεη νηθνλνκηθή αληακνηβή θαη αλεμάξηεηα από 

ην θαηά πόζνλ αζθεί ηα ελ ιόγσ θαζήθνληα ζε κόληκε ή πξνζσξηλή 

βάζε, αθόκα θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ δώνπ ζε αγνξέο ή θαηά ηε 

δηάξθεηα αγώλσλ, ηππνδξνκηώλ ή πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ. 

 «Κσδηθόο εθκεηάιιεπζεο» ζεκαίλεη ν κνλαδηθόο αιθαξηζκηθόο 

θσδηθόο 3 γξακκάησλ θαη 7 αξηζκώλ, ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία, ηνπνζεζία θαη  πιεζπζκό 

ηεο θάζε εθκεηάιιεπζεο. 

 «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Επεκεξίαο ησλ Ζώσλ 

Νόκν ηνπ 1994, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο 

παξόληεο Καλνληζκνύο θαη νη νπνίνη δελ έηπραλ δηαθνξεηηθνύ 

θαζνξηζκνύ ζε απηνύο, ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα, ε νπνία 

απνδίδεηαη ζε απηνύο ηνπο όξνπο από ην Νόκν. 



Πεδίν 

εθαξκνγήο 

3. (1)Οη παξόληεο Καλνληζκνί εθαξκόδνληαη ζε  

 (2) Θππνθνξβεία 

 (3) Καηαθύγηα ηππνεηδώλ 

       (3) Τπνζηαηηθά θύιαμεο ηππνεηδώλ ησλ αξρώλ ηνπηθήο       

απηνδηνίθεζεο 

Αίηεζε έθδνζεο 

άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο 

 

 

 

 

4. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Νόκνπ, θαλέλα 

πξόζσπν δελ επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ηππνθνξβείν ή ππνζηαηηθό 

θύιαμεο  ηππνεηδώλ ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε γξαπηήο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο από ηελ αξκόδηα αξρή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξόλησλ Καλνληζκώλ. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα αξρή γξαπηή αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα 

αλαθέξεη θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία θαη έγγξαθα: 

 (α) Σν όλνκα, ηε δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνλ αξηζκό 

δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε / λόκηκνπ εθπξνζώπνπ. 

 (β) Tα πξνηεηλόκελα είδε ηππνεηδώλ ηα νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη. 

 (γ) Κάηνςε ηνπ ππνζηαηηθνύ όπνπ πξνζδηνξίδνληαη θαζαξά νη ζέζεηο 

θαη νη δηαζηάζεηο ησλ: 

  (η) Υώξσλ παξακνλήο ησλ δώσλ 

  (ηη) Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

  (ηηη) Απνζεθώλ 

  (ηλ) Άιισλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

  (λ) Πεξηθξάμεσλ 

   Δεζκεπηηθή δήισζε αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 



(δ) ηεξνύληαη γηα ηελ αζθαιή ζπιινγή, απνκάθξπλζε θαη 

θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ δώσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζρεηηθήο θνηλνηηθήο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο θαη θηεληαηξηθήο 

λνκνζεζίαο 

 (ε) Αληίγξαθν επαγγεικαηηθήο άδεηαο θξνληηζηή ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ 

ππνζηαηηθνύ. 

 (ζη) Πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό πνηληθνύ κεηξώνπ όινπ ηνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζην ππνζηαηηθό. 

 (δ) Αληίγξαθν βεβαίσζεο από ηελ νηθεία αξρή ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα ζύκθσλε γλώκε ηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ππνζηαηηθνύ ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν. 

 (ε) Οπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ήζειε εύινγα δεηήζεη ε αξκόδηα 

αξρή. 

    (2) Με ηελ αίηεζε θαηαβάιινληαη θαη ηα ηέιε εμέηαζεο ηεο αίηεζεο  

Απαγόξεπζε 

ηνπνζέηεζεο 

δώσλ πξηλ από 

ηελ απόθηεζε 

άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο 

 (3) Γηα θάζε ππνζηαηηθό ην νπνίν δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη πξηλ από 

ηελ ηνπνζέηεζε δώσλ ζε απηό. Ννείηαη όηη ε ηνπνζέηεζε 

νπνηνπδήπνηε δώνπ ζην ππνζηαηηθό πξηλ από ηελ απόθηεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο, απαγνξεύεηαη. 

Εμέηαζε αίηεζεο 

θαη έθδνζε 

άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο 

5. (1) Η αξκόδηα αξρή εμεηάδεη ηελ αίηεζε εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο. Όηαλ 

δηθαηνινγείηαη από ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ ζέκαηνο, ε πξνζεζκία 

κπνξεί λα παξαηαζεί άπαμ, από ηελ αξκόδηα αξρή, γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Η παξάηαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο 



αηηηνινγνύληαη δεόλησο θαη θνηλνπνηνύληαη ζηνλ αηηνύληα πξηλ ηελ 

εθπλνή ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο. 

      (2) Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη απάληεζε ηεο 

αξκόδηαο   αξρήο εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ή 

παξαηείλεηαη ζύκθσλα κε ην εδάθην (1), ε άδεηα δελ ζεσξείηαη όηη 

έρεη ρνξεγεζεί. 

     (3) Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, ε αξκόδηα αξρή ειέγρεη αλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη είλαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 4 θαη πξνβαίλεη ζε 

επηζεώξεζε ηνπ ππνζηαηηθνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Kαλνληζκνύ 15, κε ζθνπό ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 6. 

 

 

 

 

 

(4) Η αξκόδηα αξρή, αθνύ ηθαλνπνηεζεί από ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο 

θαη ηελ επηζεώξεζε ηνπ ππνζηαηηθνύ όηη πιεξνύληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 6 θαη εθόζνλ 

έρνπλ θαηαβιεζεί από ηνλ αηηεηή ηα ηέιε έθδνζεο ηεο άδεηαο 

ρνξεγεί εγγξάθσο ζηνλ αηηεηή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη έθδνζε 

θσδηθνύ αλαγλώξηζεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε. 

   (5) Κάζε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαρσξείηαη ζύκθσλα κε ηνλ αύμνληα 

αξηζκό ηεο ζε κεηξών πνπ νλνκάδεηαη «Μεηξών Αδεηώλ 

Λεηηνπξγίαο», ην νπνίν ηεξείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή. 

Κσδηθόο 

εθκεηάιιεπζεο 

(6) ε θάζε άδεηα ιεηηνπξγηάο ζα παξαρσξείηαη θσδηθόο 

εθκεηάιιεπζεο: CY γηα ηελ ρώξα, E (Equidae) γηα ην είδνο θαη 7 

ςήθηνο αξηζκόο αλάινγα κε ηελ πόιε θαη πεξηνρή. 

Eμαίξεζε ζηελ     (7) Σα θαηαθύγηα θαη ηα ππνζηαηηθά θύιαμεο ηππνεηδώλ ησλ αξρώλ 



θαηαβνιή ηειώλ  ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εμαηξνύληαη από ηελ θαηαβνιή ηειώλ γηα 

εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

Πξνϋπνζέζεηο 

έθδνζεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο 

6.  6.(1) Κάζε πξόζσπν δηθαηνύηαη λα απνθηήζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην 

ππνζηαηηθό, εθόζνλ ηθαλνπνηήζεη ηελ αξκόδηα αξρή όηη: 

 (α)    Δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα παξακέιεζε ή θαθνκεηαρείξηζε δώνπ 

κε βάζε ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Επεκεξίαο ησλ Ζώσλ Νόκν 

όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 (β) Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη ρώξνη παξακνλήο ησλ δώσλ θαη ν 

εμνπιηζκόο, αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θάζε είδνπο πνπ 

δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ ρώξσλ παξακνλήο, 

θαζώο θαη ηελ πγεία, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ άλεηε θαη θαιή 

δηαβίσζε ησλ δώσλ 

 (γ) Απαζρνιεί επαξθή αξηζκό πξνζσπηθνύ, ηθαλνύ θαη θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνπ ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο όισλ ησλ εηδώλ δώσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην ππνζηαηηθό, ην νπνίν δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 

αδίθεκα ζρεηηθό κε θαθή κεηαρείξηζε δώνπ 

 (δ) Η πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ηόζν ησλ δώσλ όζν θαη ηνπ θνηλνύ 

εμαζθαιίδεηαη. 

 (ε) Πιεξνύληαη νη όξνη ιεηηνπξγίαο ππνζηαηηθώλ 

Απόξξηςε 

αίηεζεο 

7. (1) Η αξκόδηα αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε αίηεζε γηα 

ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθόζνλ: 

 (α) Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη 

πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Καλνληζκνύ 4. 



  (β) Μεηά από επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 

εγγξάθσλ πνπ απαξηζκνύληαη ζηνλ Καλνληζκό 4, ε αξκόδηα 

αξρή δηαπηζηώλεη όηη δελ ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 6. 

     (2) Η αξκόδηα αξρή νθείιεη λα αηηηνινγεί επαξθώο θαη λα θνηλνπνηεί 

γξαπηώο θάζε απόθαζε ηεο γηα απόξξηςε αίηεζεο γηα έθδνζε 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηνλ αηηεηή.   

Σήξεζε 

κεηξώνπ θαη 

ηαπηνπνίεζε 

δώσλ 

 

8.  (1) Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο νθείιεη λα ηεξεί, ζε έληππε ή  

ειεθηξνληθή κνξθή, θαηάιιεια 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. 

    (2) Οη πιεξνθνξίεο ηνπ κεηξώνπ δηαηεξνύληαη γηα πεξίνδν 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ θαη όπνηε απηέο δεηεζνύλ είλαη ζηε δηάζεζε 

ηεο αξκόδηαο  αξρήο 

Σξνπνπνίεζε 

ππνζηαηηθνύ θαη 

εηδώλ δώσλ 

9. (1) Καλέλαο θάηνρνο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δε δύλαηαη λα πξνβεί ζε 

κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή είηε ηνπ ππνζηαηηθνύ, είηε ησλ 

εηδώλ δώσλ πνπ δηθαηνύηαη λα δηαρεηξίδεηαη. 

 

 

 

 

    (2) ε πεξίπησζε πνπ θάηνρνο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο 

επηζπκεί λα πξνβεί ζε κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή, ζύκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν (1), ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε πξνο ηελ 

αξκόδηα αξρή γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ππνζηαηηθνύ ε νπνία 

ζπλνδεύεηαη από ηα ζρεηηθά ηέιε. 

   (3) Η αξκόδηα αξρή, κεηά από επηζεώξεζε ηνπ ππνζηαηηθνύ 



ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Kαλνληζκνύ 15, κε ζθνπό ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό 6, εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη εθόζνλ ηθαλνπνηεζεί όηη 

ζπλερίδνπλ λα πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό 6, εγθξίλεη ηελ αηηνύκελε ηξνπνπνίεζε. 

Μεηαβίβαζε 

άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο 

10. (1) Ο θάηνρνο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δύλαηαη λα κεηαβηβάζεη ηελ ελ 

ιόγσ άδεηα ζε άιιν πξόζσπν, κόλν κεηά ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο 

αξκόδηαο αξρήο. 

      (2) Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο ελ ιόγσ άδεηαο απαηηείηαη όπσο: 

 (α) 

 

Σν πξόζσπν ζην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ε άδεηα πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 6 θαη 

 

 

(β) ε πξόζεζε γηα κεηαβίβαζε θνηλνπνηεζεί ζηελ αξκόδηα αξρή κε 

γξαπηή αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα αλαθέξεη θαη λα ζπλνδεύεηαη 

από ηα αθόινπζα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα 

 (γ) ε αίηεζε γηα κεηαβίβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 

(β) αλαθέξεη θαη ζπλνδεύεηαη από ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη 

έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α), (δ), (ε) θαη 

(ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Καλνληζκνύ 4 θαη 

 (δ) 

 

ε πξόζεζε γηα κεηαβίβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 

(β) εγθξηζεί από ηελ αξκόδηα αξρή. 

 

 

 

 

(3) Η αξκόδηα αξρή, αθνύ ηθαλνπνηεζεί από ηελ εμέηαζε ηεο 

αίηεζεο όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό 6 θαη εθόζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί από ηνλ αηηεηή ηα ηέιε 

κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο, εγθξίλεη ηελ κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο.  



Ννείηαη όηη ε αξκόδηα αξρή δελ κπνξεί λα αξλεζεί έγθξηζε γηα 

κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο, εθηόο αλ ην πξόζσπν ζην νπνίν 

κεηαβηβάδεηαη ε άδεηα δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 6. 

Αλαζηνιή 

άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο 

 

11. (1) Ο επίζεκνο θηελίαηξνο δύλαηαη, κεηά από επηζεώξεζε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Kαλνληζκνύ 15, λα επηδώζεη ζηνλ 

θάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηδνπνίεζε αλαζηνιήο  όηαλ δηαπηζηώζεη 

όηη: 

 (α) 

 

Η άδεηα ιεηηνπξγίαο έρεη εμαζθαιηζζεί κε δόιν, ςεπδή δήισζε ή 

απόθξπςε νπζηώδνπο γεγνλόηνο πνπ έγηλε ελ γλώζεη ηνπ αηηεηή, 

ή 

 (β) ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνύ 4, 

έπαςαλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ή 

 (γ) ν θάηνρνο άδεηαο ιεηηνπξγίαο έπαςε λα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 6, ή 

 (δ) ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δε ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 8. 

 (2) ε πεξίπησζε πνπ ν επίζεκνο θηελίαηξνο επηδώζεη εηδνπνίεζε 

αλαζηνιήο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1), ε άδεηα ιεηηνπξγίαο 

αλαζηέιιεηαη. 

 (3) Η εηδνπνίεζε αλαζηνιήο, ε νπνία επηδίδεηαη δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ (1): 

 (α) 

 

Αλαθέξεη αλ ε αλαζηνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αθνξά νιόθιεξν 

ην ππνζηαηηθό ή κέξνο απηνύ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ αθνξά 



κέξνο απηνύ, θαζνξίδεη πνην κέξνο. 

 (β) Αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο αλαζηνιήο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

 (γ) Καζνξίδεη ηα κέηξα ζπκκόξθσζεο, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνύλ. 

 (δ) Καζνξίδεη ην ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ηα κέηξα ζπκκόξθσζεο. Σν δηάζηεκα απηό δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο. 

 (ε) Καιεί ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο λα ζπκκνξθσζεί κε ηα 

αλσηέξσ κέηξα ζπκκόξθσζεο. 

 (ζη) Αλαθέξεη ηα δηθαηώκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 13. 

 

 

 

 

 

 

(4) Η αξκόδηα αξρή, εθόζνλ ηθαλνπνηεζεί, κεηά από επηζεώξεζε, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 15, όηη ηα κέηξα 

ζπκκόξθσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ (3) έρνπλ ιεθζεί εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο, επηδίδεη ζηνλ θάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηδνπνίεζε 

επαλαιεηηνπξγίαο. 

 (5) Η αξκόδηα αξρή , εθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ 2 ρξόληα κε 

ιεηηνπξγηάο ηεο εθκεηάιιεπζεο, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αλαζηείιεη 

ηελ άδεηα ιεηηνπξγηάο. Επαλαιεηηνπξγία ηεο εθκεηάιιεπζεο, ε αίηεζε 

ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί από ηελ αξκόδηα αξρή. 

Αλάθιεζε 

άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο 

12. (1) Η αξκόδηα αξρή δύλαηαη: 

 (α) 

 

ζε πεξίπησζε πνπ θάηνρνο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δε 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηα κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη δπλάκεη ηεο 



ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνύ 12, 

εληόο ηνπ εθάζηνηε θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ή 

 (β) γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν θξίλεη όηη επηβάιιεηαη ην άκεζν 

θιείζηκν ηνπ ππνζηαηηθνύ, 

 λα επηδώζεη εηδνπνίεζε αλάθιεζεο ζηνλ θάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

 (2) Η εηδνπνίεζε αλάθιεζεο, ε νπνία επηδίδεηαη δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ (1) αλαθέξεη: 

 (α) 

 

Αλ ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αθνξά νιόθιεξν ην 

ππνζηαηηθό ή κέξνο απηνύ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ αθνξά κέξνο 

απηνύ, θαζνξίδεη πνην κέξνο. 

 (β) Σνπο ιόγνπο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο.   

 (3) Δελ παξαρσξείηαη δηθαίσκα έλζηαζεο ζηελ πεξίπησζε 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

Δηθαίσκα 

έλζηαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

13. (1) Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζηνλ νπνίν επηδίδεηαη 

εηδνπνίεζε αλαζηνιήο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1) 

ηνπ Καλνληζκνύ 12, έρεη ην δηθαίσκα, λα ππνβάιεη γξαπηή έλζηαζε 

πξνο ηελ αξκόδηα αξρή, λννπκέλνπ όηη κέζα ζε επηά εκέξεο από 

ηελ επίδνζε ηεο εθάζηνηε πξνβιεπόκελεο εηδνπνίεζεο ζα 

γλσζηνπνηήζεη γξαπηώο ζηελ αξκόδηα αξρή ηελ πξόζεζε ηνπ λα 

αζθήζεη ην δηθαίσκα απηό. Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ 

αξκόδηα αξρή εληόο είθνζη κία εκεξώλ από ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

πξόζεζεο γηα έλζηαζε θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα ζρεηηθά ηέιε. 

 (2) Η έλζηαζε εμεηάδεηαη ην ηαρύηεξν δπλαηό από Επηηξνπή 

Εμέηαζεο Ελζηάζεσλ ελαληίνλ απνθάζεσλ Επίζεκσλ Κηεληάηξσλ 

(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ηξηκειήο επηηξνπή») ε νπνία 



απαξηίδεηαη από ηξία κέιε, δύν επίζεκνπο θηεληάηξνπο, εθηόο από 

ηνλ επίζεκν θηελίαηξν ν νπνίνο εμέδσζε ηελ πξνζβαιιόκελε 

απόθαζε θαη από έλα πξόζσπν πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνλ 

ππνβάιινληα ηελ έλζηαζε. Οη δύν επίζεκνη θηελίαηξνη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηξηκειή επηηξνπή, θαηά πξνηίκεζε ζα είλαη 

ηεξαξρηθά αλώηεξνη ή ηζόβαζκνη ηνπ εθδώζαληνο ηελ επίδηθε 

απόθαζε επίζεκνπ θηεληάηξνπ. Σα κέιε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο 

δηνξίδνληαη γηα ην ζθνπό απηό από ην Δηεπζπληή. 

 (3) Η απόθαζε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 

ησλ κειώλ ηεο, είλαη ηειηθή θαη ππόθεηηαη ζε άκεζε εθαξκνγή. 

 (4) Η απόθαζε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη 

επαξθώο θαη λα θνηλνπνηείηαη γξαπηώο ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο. 

Παξαίηεζε από 

ηελ θαηνρή 

άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο  

 

 

 

 

 

Κιείζηκν 

ππνζηαηηθώλ 

14. (1) Ο θάηνρνο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δύλαηαη λα παξαηηεζεί από ην 

δηθαίσκα θαηνρήο ηεο ελ ιόγσ άδεηαο, δίλνληαο ζηελ αξκόδηα αξρή 

εηδνπνίεζε ηεο πξόζεζήο ηνπ, όρη κηθξόηεξε ηνπ ελόο κελόο. 

     (2) Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο νθείιεη: 

(α) Να αλαθέξεη ζηελ εηδνπνίεζε ηνπ: 

  (η) Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, από ηελ θαηνρή ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη 

λα παξαηηεζεί. 

 (ηη) Σελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε παξαίηεζή ηνπ ζα ιάβεη 

ρώξα. 

 (ηηη) Σελ πξνηεηλόκελε ηειηθή δηάζεζε όισλ ησλ δώσλ ηνπ 

ππνζηαηηθνύ. 

 (β) Να παξαδώζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ αξκόδηα αξρή κέρξη ηελ 



εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) (ηη). 

 (3) Η αξκόδηα αξρή, κε ηε ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν (1), δύλαηαη λα δώζεη ζηνλ θάηνρν άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο εηδνπνίεζε, θαζνξίδνληαο κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία 

παξαίηεζεο από ηελ πξνηεηλόκελε, ε νπνία δε δύλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο από ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 

εηδνπνίεζε ηνπ θαηόρνπ άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη είηε εγθξίλεη ηελ 

πξνηεηλόκελε ηειηθή δηάζεζε ησλ δώσλ είηε δίδεη ζηνλ θάηνρν άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαρείξηζε θαη ηειηθή 

δηάζεζε ησλ δώσλ ηνπ ππνζηαηηθνύ.  

 (4) Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ 

εηδνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ (3).  

 (5) Εάλ ν θάηνρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκνξθσζεί ή λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηηο νδεγίεο, ηόηε ε αξκόδηα αξρή ζέηεη ππό ηνλ 

απνθιεηζηηθό έιεγρν ηεο ηα δώα, κε ζθνπό ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο. 

 (6) Οπνηαδήπνηε έμνδα ή δαπάλεο πξνθύςνπλ γηα ηε κεηαρείξηζε 

ησλ δώσλ κέρξη ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο ζα βαξύλνπλ ηνλ θάηνρν 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη κπνξνύλ λα δηεθδηθεζνύλ από ηελ 

αξκόδηα αξρή κε αζηηθή αγσγή ελαληίνλ ηνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο. 

Επηζεώξεζε 

ππνζηαηηθώλ  

15. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 

Νόκνπ, ε αξκόδηα αξρή δύλαηαη, ζε νπνηνδήπνηε εύινγν ρξόλν, λα 

εηζέξρνληαη ζε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθό κε ζθνπό ηελ επηζεώξεζε, 

ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο: 

 (α) Σνπ ππνζηαηηθνύ θαη εηδηθόηεξα ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη 



ησλ ρώξσλ παξακνλήο ησλ δώσλ. 

 (β) Σσλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο κε δηαθπγήο ησλ δώσλ. 

 (γ) Σνπ κεηξώνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκό 8. 

 (δ) Σεο ηήξεζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 6. 

 (ε) Οπνηαζδήπνηε παξακέηξνπ ε νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηελ 

αζθάιεηα, ηελ πγεία, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ 

δώσλ. 

  (2) ε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη εύινγε αηηία λα πηζηεύεηαη όηη 

έρεη δηαπξαρζεί αδίθεκα θαηά παξάβαζε ησλ παξόλησλ 

Καλνληζκώλ ή ηνπ Νόκνπ, ε αξκόδηα αξρή δύλαηαη λα πξνβεί ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο ελέξγεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 31 

ηνπ Νόκνπ. 

 (3) Οπνηαδήπνηε έμνδα ή δαπάλεο πξνθύςνπλ από ηηο ελέξγεηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (2) ζα βαξύλνπλ ηνλ θάηνρν 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη κπνξνύλ λα δηεθδηθεζνύλ από ηελ 

αξκόδηα αξρή κε αζηηθή αγσγή ελαληίνλ ηνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο. 

Με επηζηξνθή 

ηειώλ 

16. Σέιε πνπ θαηαβάιινληαη κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ δελ 

επηζηξέθνληαη ζε πεξίπησζε απόξξηςεο νπνηαζδήπνηε αίηεζεο. 

Μεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο 

17. Σα πθηζηάκελα θαη ιεηηνπξγνύληα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ 

παξόλησλ Καλνληζκώλ ππνζηαηηθά, κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο, κέρξη δώδεθα κήλεο κεηά 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 



 

Έλαξμε ηζρύνο  

 

 

 

18. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο. 


