
Err-, τοϋ σχεδίου Κόμου «περί ίδρύσεως καί λειτουργίας 
ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών καί ενδιαιτημάτων ζώων».

Ποό; τήι· Bov/.ijV ιών 'Ελλήνων

Ή περίθα/.ψις καί η νοσηλεία των ασθενών ζώων παρέ
χεται εί: τήν χώραν μα; ΰπό κτηνιάτρων είτε άνηκόντων 
;·; κρατικά; υπηρεσία; (Αγροτικά Κτηνιατρεία) είτε ΰπό 
ιδιωτών άσκούντων ελεύθερον επάγγελμα (ιδιωτικά ιατρεία 
καί κλινικά». ζώων).

Μέχρι πρό ολίγου χρόνου ό αριθμός τών ιδιωτών κτηνιά
τρων ήτο μικρό; καί ή άσκησι; τοϋ έλευθέρου κτηνιατρι
κού επαγγέλματος ήτο περιωρισμένη, σήμερον ή κατάστα- 
τι; έχει μεταβλ.ηθή καί μεγάλο; αριθμό; Ιδιωτικών ιδρυ
μάτων περίθάλψεω; καί νοσηλεία; Ιδία μικρών ζώων, λει
τουργούν είς τήν χώραν μαί,

Ή εν ΐσχύι σήμερον νομοθεσία ή ότϊοία διέπει τήν πα- 
τοχήν περίθάλψεω; καί νοσηλείας είς*’’·τά ζώα ΰπό κρατι
κών ΰπηρεσιών είναι επαρκής, ενώ άντίθέτως ή τοιαύτη 
τοϋ ιδιωτικού τομέως εμφανίζει σοβαρά κενά καί άτελ.είας.

ΙΙαραθέτομεν κατωτέρω τά; Ισχυούσα; σήμερον διατά- 
;;ι; άφορώσας είς τήν παροχήν Περίθάλψεω; καί νοσηλεία; 
ΰπό ιδιωτών κτηνιάτρων έπισημαίνοντε; τά υφιστάμενα

_ν.ζ·>7. καί άτελεία;._____________________
J. Ιο λλΛ. τής 1S-10-1925 «περί ιδρυμάτων υγιεινής 

καί ιατρικής έν γίνει (ΦΕΚ Λ' 322/1925). Λιά τού νομο- 
Οετήματος τούτου προβλέπεται ότι Ιδρύματα σκοποΰντα 
είς τήν πρόληψιν καί θεραπείαν τών λοιμωδών ή ετέρων 
νόσων τών ζώο^ν διαΤελοΰν ΰπό τον έλεγχον τοϋ Κράτους, 
ασκούμενου ΰπό τοϋ * Υπουργείου Υγιεινής Προνοίας καί 
Άντιλήψεώ;.

Ή τοιαύτη όμως ρύθμισις, δεν άνταποκρίνεται εις τά; 
σημερινάς συνθήκας, δεδομένου ότι πάντα τά κτηνιατρικά 
θέματα ανήκουν σήμερον είς τήν αρμοδιότητα τοϋ Υπουρ
γείου Γεωργίας καί ως έκ τούτου, τό βασικόν θέμα τοϋ 
ελέγχου τών νοσηλευτικών ιδρυμάτων χρήζει νεωγέρας ρυ- 
θμίσεως.

2. Διά κοινής υπουργικής, άποφάσεω; τών Υπουργών 
Γγιεινής, Δημοσίας ’Ασφαλείας καί Διοικήσεως ΓΙρωτευ-

ουσης τής 10-8-40, έρρυθμίσθησαν θέματά τινα -σχετικά 
μέ τήν ΐδρυσιν καί λειτουργίαν τών. Κτηνιατρικών κλινι
κών. Ή ώς άνω ρύθμισις, γενομένη πρό 35ετίας, θεωρεί
ται σήμερον απηρχαιωμένη καί χρήζει άναθεωρήσεως.

3. Διά τοϋ X. 1503/1944 άρθρ. I παράγρ. 8, ή έπιθεοΰ- 
ρησις τών Κτηνιατρικών κλινικών ΰπήχθη είς τήν άρμο- 
'V. ο τη τα τών κατά τόπους νομοκτηνιάτρων, χωρίς όμως 
νά γίνη ρύθμισις των θεμάτων ίδρύσεως καί λειτουργίας 
αυτών.

4. Διά τοϋ Λ.Χ. 200/1967 «περί Άνωτάτου ' Υγειονο
μικού Συμβουλίου» προβλέπεται ή καταβολή παράβολου 
οια τήν λήψιν άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας κτηνιατρι
κής κ/.ινικής, άλλά καί πάλιν παρέμεινεν εκκρεμές τό βα
σικόν θέμα τών προϋποθέσεων ίδρύσεως καί λειτουργίας 
τοιούτων ιδρυμάτων.

5. Διά τοϋ ΰπ’ άριθ. 940/1971 Χ\ Δ/τος «περί ίδρύσεως 
και λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών» έτέ- 
θησαν αί βασικαί άρχαί ίδρύσεως. καί λειτουργίας τών κτη
νιατρικών κλινικών καί έπεδιώχθη ή ρύθμισις τών συνα
φών θεμάτων, πλήν όμως καί τούτο άφησε σοβαρά κενά.

Επειδή έκ τών προαναφερθέντων προκύπτει ότι άφ’ ενός 
μεν δεν καλύπτεται πλήρως τό σύνολον τών συναφών προ
βλημάτων καί άφ’ ετέρου δέ ούδαμοϋ γίνεται μνεία περί 
ορών ίδρύσεως καί λειτουργίας ιατρείων καί ενδιαιτημά
των ζώων; παρέστη ανάγκη καταρτίσεως τοϋ παρόντος 
νομοσχεδίου, προς κάλυψιν τών υφισταμένων νομοθετικών 
κενών.

Ειδικώτερον τό ύπο κρίσιν νομοσχέδιου προβλέπει κατ’ 
άρθρον :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΪΣ
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Διά τοϋ άρθρου 1. δίδονται ορισμοί όρων άπα·.το.·ζ ·«·>·/ 
είς τό κείμενον τοϋ"νομοσχεδίου/" διά τήν ’ακριβέστερα.·; 
δίατυπωσιν καί άσφαλεστεραν ερμηνείαν αυτού.

Διά τοϋ άρθρου 2, γίνεται διάκρισις τών κτηνιατρείων, 
κλινικών και τών ενδιαιτημάτων ζώων είς κατηγορία: καί 
παρέχεται έςουσίΟδότησι; είς τόν ' Υπουργόν Γεωργίας όπως 
διά Διατάγματος καθορίζη τούς όρου; καί τά; προϋποθέ
σεις ίδρύσεως τών εν λόγω καταστημάτων, τού; άπαιτου- 
μενους χώρους, τό επιστημονικόν προσωπικόν και λ.οιπά; 
λεπτομέρειας.

Διά τοϋ άρθρου 3, ρυθμίζονται τά τοϋ τρόπου χορηγή- 
σεως άδειας ίδρύσεως κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαι
τημάτων ζώων.

Διά. τοϋ άρθρου 4, προβλέπεται ή σύστασις ειδική; επι
τροπής ήτις γνωμοδοτεϊ επί τής χορηγήσεως άδειων ίδρύ
σεως Κτηνιατρικών κλινικών καί Ενδιαιτημάτων ζώων.

Διά τοϋ άρθρου 5. καθορίζονται αί άπαιτούμεναι προϋ
ποθέσει; χορηγήσεως άδειας λειτουργίας Κτηνιατρικών Κλι
νικών καί Ενδιαιτημάτων ζώων.

Διά τοϋ άρθρου 6. ορίζονται τά κωλύματα χορηγήσεως 
άδειας ίδρύσεως ή λειτουργίας Κλινικής ζώων.

Διά τοϋ άρθρου 7, ορίζονται αί περιπτώσεις διακοπής 
λειτουργίας Κτηνιατρικών Κλινικών ή ’ Ενδιαιτημάτων ζώων.

Διά τοϋ άρθρου S, ορίζεται ότι. ή μεταβίβασις τής έκ- 
μεταλλεύσεως τών Κτηνιατρείων είς τρίτους, εξαιρέσει τής 
κληρονομικής διαδοχής καί μεταφοράς αυτών θεωρείται ώς 
νέα ίδρυσις.

Διά τοϋ άρθρου 9. καθορίζονται τά τοϋ επιστημονικού 
υπευθύνου Κτηνιατρικής Κλινικής καί τά τοϋ έποπτεύοντος 
ΰγιεινομτκώς τό ενδιαίτημα ζώων.

Διά τοϋ άρθρου 10, παρέχεται έξουσιοδότησις είς τόν 
'Υπουργόν Γεωργίας όπως διά Δ/τος καθορίζη τάς ΰπο- 
χρεώσεις τοϋ κτηνιάτρου ό όποιος έχει τήν επιστημονικήν 
ευθύνην Κτηνιατρικής Κλινικής ή τήν υγειονομικήν επίβλε- 
ψιν καί έποπτείαν ενδιαιτήματος ζώων, τά βιβλία καί τά 
λοιπά στοιχεία τά όποια ύποχρεοϋνται νά τηρούν τά έν λει
τουργία Κτηνιατρεία, αί Κτηνιατρικαί Κλινικαί καί τά 
’Ενδιαιτήματα ζώων, ώς καί πάσα σχετική λεπτομέρεια.

Διά τοϋ άρθρου 11. προσδιορίζονται τά όργανα τά άσκοϋν- 
τα τον έλεγχον έπί τών λειτουργούντων Κτηνιατρείων, 
Κτηνιατρικών Κλινικών καί Ενδιαιτημάτων ζοΰων καί αί 
έπιβαλλόμεναι κυρώσεις είς περίπτωσιν διαπιστώσει»; πα
ραβάσεων.

Διά τοϋ άρθρου 12, παρέχεται ή δυνατότης ΰποβολής 
ένστάσεως είς περίπτωσιν έπιβολής κυρώσεων καί ορίζεται 
ή ακολουθητέα σχετική διαδικασία.

Διά τοϋ άρθρου 13, άντικχθίσταται τό άρθρον 1 τοϋ άπό 
18-10-1925 Χ’.Δ. «περί ιδρυμάτων, ΰγιεινής καί ιατρικής 
έν γένει» έπί τώ τελεί τής άναλήψεως ΰπό τοϋ 'Υπουργείου 
Γεωργίας τής προλήψεως καί θεραπείας τών λοιμωδών ή 
άλλων νόσων ώς καί ή παρασκευή ορών, έμβολίων κλ.π. 
τών ζώων.

Διά τοϋ άρθρου 14, καθορίζεται ό χρόνος έντός τοϋ οποίου 
τά λ.ειτουργοϋντα Κτηνιατρεία, αί Κτηνιατρικαί Κλ.ινικαί 
καί τά ’Ενδιαιτήματα ζώων ύποχρεοϋνται νά προσαρμοσθοϋν 
πρός τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.

Διά τοϋ άρθρου 15, καταργεΐται τό Χ’.Δ. 94* * 71 «περί 
ίδρύσεως καί λ.ειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινι
κών».

Διά τοϋ άρθρου 16, καθορίζεται ώς χρόνος ένάρξεως 
ισχύος τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου ό άπό τής δημοσιεύσεώς 
του διά τής ’ Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
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Τχϋτχ σκοποϋντχι διά τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου, το 
όποιον εχοαεν τήν τιμήν νά Οέσωμεν όπ’ οψιν υμών προς 
ψήφισιν.

Έν Άθήνχις τή 7 Μαρτίου 1977 ;
Οΐ Υπουργοί

Δ'/χιοσύνης Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΆΚΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π Ο ΥΑΟΣ 

Γ εωργίχς
J. ΜΠΟΥΤΟΣ

I χτρ είων. Κλι- 
ωων.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ίδράσεως καί λειτουργίας ιδιωτικών 
νικών καί Ενδιαιτημάτων ζώ

“Ap-Spov 1.
'Ορισμοί.

"Οπου έν τφ πχρόντ: άναφέρεται:
1. Ίατρείον ζώων ή Κτηνιατρείο·;. νοείται ό χώρο; εις τόν 

όποιον ό κτηνίατρος έΞετάζε: κα! παρέχει ιατρικήν άντίλη- 
ψιν κχί νοσηλείαν εις άσ-άενή ζώα. μετά τό τέρας τής όποιας 
ταϋτα απέρχονται.

2. Κλινική ζώων ή Κτηνιατρική Κλινική, νοείται. βασι- 
κώς. ίατρείον ζώων εις τό όποιον. πλήν τής παροχής ιατρικής 
άντ'.λήψεως. δάνατα: νά παρέχεται και μακροχρόνιος νοση
λεία ή παρακολούΔησις. εις ζώα τά οποία χαρακτηρίζονται 
ώς έσωτερικά άσΔενή. εις είδικάς π:'·ς τούτο έγκαταστάσεις 
καί χώρους αυτού.

3. Ενδιαίτημα ζώων, νοείται ειδικόν οίκημα, εις τό όποιον 
παρέχεται έπ' αμοιβή ή μή τροφή, κατοικία, περιποίηαις καί 
πχρακολούΔησις. εις υγιή ή έν άναρ,ρώσε: ζώα.

4. Μικρά ζώα. νοούνται ο! κάνες, α! γαλχί, ο! κόνικλοι. 
τά οιακοσμητικά πτηνά και γενικώς τά μικρά οικιακά ζώα 
συντροφιάς.

3. Μεγάλα ζώα. νοούνται τά κατοικίδια Δηλαστικά.
“Ap-Spov 2.

Κατηγορία: — ΠροϋποΔέσεις ίδράσεως Κτηνιατρείων 
Κτηνιατρικών Κλινικών καί Ενδιαιτημάτων ζώων.

1. Τά Κτηνιατρεία, αί Κτηνιατρικά·. Κλινικά! καί τά 
Ενδιαιτήματα ζώων διακρίνοντα: εις κατηγορίας ώς κάτω-S::

α) Ιντηνιατρείον μιν,ρών ζώων.
ρ) Ιντηνιατρείον μεγάλων ζώων.
γ) Κλινική μικρών ζώων.
δ) Κλινική μεγάλων ζώων.
ε) Ενδιαιτήματα μικρών ζώων.
2. Διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου προτάσε: τοϋ 

'Υπουργού Γεωργίας ορίζονται ο! όροι καί α! προϋποθέσεις 
ίδράσεως τών έν παραγρ. 1 καταστημάτων, τό άπαιτοάμενον 
δ: έκαστον τούτων έπιστημονικόν προσωπικόν, ή άπαιτουμένη 
έκτασις καί ο! έπί μέρους χώ,ρο: αυτών, τά απαραίτητα όργα
να καί σκεύη διά τήν κανονικήν λειτουργίαν αυτών ώς κα: 
πάσα σχετική λεπτομέρεια έφαρμογής τού παρόντος άρ-ϋρου.

“Ap-Spov 3.

Άδεια: 'Ιδράσεως.
1. Τά Κτηνιατρεία, χ: Κτηνιατρικά: Κλινικά: καί τά

Ενδιαιτήματα ζώων ιδρύονται ΰπό φυσικών ή νομικών προ
σώπων.

2. Διά τήν ίδρυσιν τών έν τή προηγούμενη παραγράφω 
αναφερομενων καταστημάτων, έσαιρέσε: τών Κτηνιατρείων 
μικρών ή μεγάλων ζώων, απαιτείται άδεια τοϋ οικείου Νομάρ
χου, έκδιδομένη σή είσηγήσε: τής αρμόδιας κτηνιατρικής 
υπηρεσίας καί μετά σύμφωνον γνώμην τής Επιτροπής, τού 
άρΔρου 4. Ή άδεια ίδράσεως ανακαλείται ύποχρεωτικώς ύπο 
τής έκδούσης άρχής έάν εντός διετίας δεν έγένετο έναρσις 
λειτουργίας.

3. Ό ΐύ*4ί ως καί πάσα λεπτομέρεια ώς προς τον τρσ 
πον έκϊέίεως τής ώς άνω άδειας, καθορίζονται έκάστοτε δει 
κοινών αποφάσεων τών 'Υπουργών Γεωργίας καί Κοινωνικώ 
'Υπηρεσιών, δήμοσιευομένων διά τής Εφημερίδες τής fc> 
βείνήσεως.

“Ap-Spov 4.
Επιτροπή.

1. Ή Επιτροπή ήτις γνωμοδοτεί έπί τής χορηγήσεω 
άδειων ίδράσεως Κλινικών καί Ενδιαιτημάτων ζώων, συντ: 
Δετά: έκ τών κάτω-S::

α) Τοϋ Προϊσταμένου τής κτηνιατρικής υπηρεσίας το 
Νομού ή τού Άναπληρωτοϋ του, ώς Προέδρου.

£) ’Ενός υγειονομικού οργάνου ώς έκπροσώπου τής οικεία: 
Δ/νσεως ή Τμήματος Κοιν. 'Υπηρεσιών τής Νομαρχίας, κα

γ) 'Ενός τεχνικού ώς έκπροσώπου τής Δ/νσεως Τεχνικώ 
υπηρεσιών τοϋ Νομού.

2. Ή ώς άνω έπιτροπή συγκροτείται δ·.’ άποφάσεως το 
Νομάρχου ύπό τμϋ όποιου ορίζοντα: καί τά ύπό στοιχεία [ 
καί γ μέλη μετά τού άναπληρωτοϋ αύτών.

3. Ή Επιτροπή κατόπιν αίτήσεως τού ένδιαφερομένου συνο 
δευομένης ύπό τεχνικής μελέτης περί τής κτιριακής συγκρο
τησεως υπο ισρυσιν μονασοςάδοσ. διενεονεί αύτοΊ:ιενεογει αυτου:αν ont
ακίνητου και εσετα,ει αν τούτο π/.ηροι τας ορισΔησομενα: 
όιά τοΰ έν παραγρ. 2 τοϋ- xp-Spoj 2'Διατάγματος- προϋποΔέ= 
σεις. Εις τά μέλη τής Επιτροπής δεν καταβάλλεται πρέσ-S: 
τις άκοιβή.

“Ap-Spov 5.

“Αδεια:α Λειτουργίας.
!. Διά τήν λειτουργίαν κλινικής, ή ένδιαιτήμχτοσ ,ωω'.

απαιτείται σχετική άδεια, χορηγούμενη υπο της προισταμε 
νης Κτηνιατρικής άρχής τοϋ οικείου Νομού, αιτήσει τοϋ έν- 
διαφερομένου.

Έφ’ όσον: 1
α) Προκειμένου περί Κλινικής:
αα) Ύφιστατα: άδεια ίδράσεως αάτής.
££) Υποδεικνύεται διά τής αίτήσεως κτηνίατρος ώς έπ:· 

στημονικός ύπεά-άυνος.
γγ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικόν διάγραμμα μετά κατέ 

ύεως τών έκτελεσ-Δεισών έγκαταστάσεων καί τοϋ οικοπέδου 
ύπό κλίμακα 1:100. καί

£) προκειμένου περί Ενδιαιτήματος ζώων: 
αα) Ύφιστατα: άδεια ίδράσεως τούτου.

Υρ) 'Υποβάλλεται μετά τής άδειας ύπεά-ύυνος δήλωσι; 
Κτηνιάτρου ότι άναλαμβάνει τήν ύγειονομικήν έπίβλεψιν κα 
έποπτείαν τού Ενδιαιτήματος, κα!

γγ) συνυποβάλλεται τοπογραφικόν διάγραμμα μετά κάτι- 
ιΐεως τών έκτελεσ-ύεισών έγκαταστάσεων καί τού οίκοπέδοσ 
ύπό κλίαακα 1:100.

2. Ή έναρσις λειτουργίας ή ή μεταφορά τών έν τή π:οτ· 
-θυμένη παραγράφω Καταστημάτων ώς καί τών Κτηνιατρείο 
δηλοϋτα: έγγράφως τό συντομώτερον πρός τήν άρμοδία/ Κτη
νιατρικήν άρχήν καί τό οίκείον ’Αστυνομικόν Τμήμα.

“Ap-Spov G.
Κωλύματα χορηγήσεως άδειας ίδράσεως ή λειτουργίας 

Κλινικής ζώων.

1. Άδεια ίδράσεως ή λειτουργίας Κλινικής ζώων δεν χ<· 
ρηγείτα::

α"1 Εις τούς καταδ: κασ-S έντας έπί τιν: έγκλήματ: συν επί 
γ ο μένω ή δ:' ό κατεγνώσΔη ύπό τοϋ δικαστηρίου άποστέρησχ 
τών πολιτικών δικαιωμάτων ή άπηγγέλ-ύη άνικχνότης πρ·; 
έ/άσκησ:ν τού έπαγγέλματος.

ρί Εις τούς καταδικασ-Sέντας έπ! παραβάσει τών έκάστο: 
ΐσχυοντων περί ναρκωτικών καί ουσιών προκαλουσών το|:*;
μανίαν η εααρτησιν του ατομου και περ· μεταχειρισεω 
τοσικουανώ/ έν γένε: νόαων.
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