
Κτηνίατροι 

Άρθρο 12 Π.Δ. 344/2000 

Επαγγελματικές δραστηριότητες 

Οι κτηνίατροι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις 

διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα: 

α) Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής ή μικτής παραγωγής, σε 

γεωργοκτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές βιομηχανίες, τράπεζες, εταιρίες, 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στη δευτεροβάθμια 

και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

β) Στην πρόληψη και καταπολέμηση των οιασδήποτε αιτιολογίας νοσημάτων των 

θηλαστικών ζώων, πτηνών, ιχθύων, λοιπών σπονδυλωτών υδροβίων, ωφελίμων 

εντόμων, καθώς και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανωτέρω 

ειδών. 

γ) Στην ίδρυση και λειτουργία, κατ` αποκλειστικότητα, ιατρείων, κλινικών και 

ενδιαιτημάτων, μικρών και μεγάλων ζώων, αγρίων ζώων και πτηνών, 

κτηνιατρικών μικροβιολογικών, βιοχημικών, παθολογοανατομικών και 

ιστολογικών εργαστηρίων. 

δ) Κατ` αποκλειστικότητα σε κτηνιατρικές πράξεις, επεμβάσεις, 

κτηνιατροδικαστικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις θανάτου ζώων ανεξαρτήτως αιτίας, 

καθώς και στην έκδοση κτηνιατρικών γνωματεύσεων και βεβαιώσεων. 

ε) Στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων ζωικής 

προέλευσης. 

στ) Στο σχεδιασμό και εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας των τροφίμων 

στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, των βιομηχανιών παραγωγής, επεξεργασίας, 

μεταποίησης και τυποποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

ζ) Στον προγραμματισμό, έλεγχο και εκτέλεση της τεχνητής σπερματέγχυσης. 

η) Κατ` αποκλειστικότητα στην εφαρμογή, εκτέλεση και έλεγχο της 

μετεμφύτευσης γονιμοποιημένων ωαρίων στα θηλαστικά ζώα 



θ) Στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία και διάθεση των 

κτηνιατρικών φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ή άλλων 

ουσιών για κτηνιατρική χρήση. 

ι) Στη χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής, που είναι απαραίτητη για την εμπορία, 

διάθεση και χρήση των προϊόντων της προηγούμενης περίπτωσης. 

ια) Στην ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικών φαρμακαποθηκών και φαρμακείων. 

ιβ) Στην παραγωγή, εμπορία, διάθεση, έλεγχο και τυποποίηση των ζωοτροφών, 

συμπυκνωμάτων, προσθετικών και των κτηνοτροφικών μηχανημάτων, εργαλείων 

και σκευών. 

ιγ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων. 

ιδ) Σε δραστηριότητες ζωικής φύσης και των προϊόντων της. 

ιε) Σε ζωολογικούς κήπους, πάρκα, εθνικούς δρυμούς, σε ό,τι αφορά το γνωστικό 

τους αντικείμενο, υδροβιότοπους και εκτροφεία θηραμάτων. 

ιστ) Στην παραγωγή, επιλογή και εμπορία ζωικού αναπαραγωγικού υλικού. 

ιζ) Στη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και βιομηχανική επεξεργασία ζωικών 

και αλιευτικών προϊόντων, πρωτογενών, δευτερογενών, στον ποιοτικό, 

τεχνολογικό και υγειονομικό έλεγχο αυτών καθώς και στη διατήρηση, διακίνηση 

και διαφήμιση αυτών. 

ιη) Στην οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, 

ιχθυοσκαλών, ψυκτικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής και 

εμπορίας ζωικών προϊόντων. 

ιθ) Στη σύνταξη μελετών για τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας προϊόντων 

ζωικής προέλευσης και αλιείας. 

κ) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και 

διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον εμπίπτουν στο 

γνωστικό τους αντικείμενο. 



κα) Σε συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων. 

κβ) Σε συστηματικές απεντομώσεις και απολυμάνσεις χώρων και πλοίων. 

κγ) Σε κάθε εργασία που γίνεται για την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και της 

ζωικής παραγωγής. 

κδ) Με την παροχή γνωμοδοτήσεων σε ινστιτούτα και οργανώσεις καταναλωτών. 

κε) Κατ` αποκλειστικότητα στην ίδρυση μονάδων εκτροφής πειραματόζωων. 

κστ) Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιχθυογενετικού υλικού και στην 

παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο ιχθυοτροφών. 

κζ) Στην κατασκευή προγραμμάτων Η/Υ για την οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο 

των κτηνοτροφικών μονάδων. 

κη) Στον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών 

ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον. 

κθ) Στην πιστοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων που 

αφορούν στο γνωστικό τους αντικείμενο. 

λ) Στη συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιμοποίηση 

γενετικών πόρων. 

λα) Στην παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις 

γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών 

διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας. 

λβ) Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό έλεγχο (auditing) στις 

γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών 

διαδικασιών για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.   

Άρθρο 13 Π.Δ. 344/2000 

Υποχρεωτική απασχόληση 

1.Η απασχόληση, με αμοιβή, κτηνιάτρου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή 

σύμβαση έργου η συμβούλου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 



α) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις. 

β) Στις κτηνοτροφικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις και ψυκτικούς χώρους ζωικών 

προϊόντων μεγάλου δυναμικού εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους 

εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 

γ) Στις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες γεωργοκτηνοτροφικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις, κοινοπραξίες, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές 

οργανώσεις, καθώς και σε αλιευτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, κοινοπραξίες, 

ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις αλιευτικής φύσης. 

δ) Στις επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής, εξαγωγής, παραγωγής, 

παρασκευής, συσκευασίας και εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, βιολογικών 

προϊόντων, βιταμινών, συμπληρωμάτων και ιχνοστοιχείων κτηνιατρικής χρήσης 

και ζωικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 

ε) Στην οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης ή καταπολέμησης 

νοσημάτων των θηλαστικών ζώων, πτηνών, ιχθύων, λοιπών σπονδυλωτών, 

υδροβίων, ωφελίμων εντόμων, καθώς και στην παροχή κτηνιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης αυτών. 

στ) Σε επιχειρήσεις απολυμάνσεων. 

ζ) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για κάθε ζημία 

κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, αλλοιώσεων προϊόντων ζωικών ή 

αλιευτικών προορισμένων για τη διατροφή ανθρώπων ή ζώων ή καταλληλότητάς 

ζωικού αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού. 

η) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης μιγμάτων ζωοτροφών, 

φυραμάτων, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών. 

θ) Στη διενέργεια δειγματοληψιών για την εξέταση της καταλληλότητάς των 

παραπάνω τροφίμων και ζωοτροφών. 

ι) Σε φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν, παρασκευάζουν ή συσκευάζουν 

κτηνοτροφικά φάρμακα ή βιολογικά προϊόντα, καθώς και σε μικροβιολογικά 

εργαστήρια που εκτελούν εξετάσεις για ζώα και ζωοανθρωπονόσους. 



ια) Σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και μεταποίησης ζωικών και 

αλιευτικών προϊόντων και των υποπροϊόντων αυτών. 

ιβ) Σε βιομηχανίες προϊόντων γάλακτος 

ιγ) Στην οργάνωση, έλεγχο και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, 

ιχθυοσκαλών και ψυκτικών χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης ζωικών 

προϊόντων και προϊόντων αλιείας καθώς και άλλων εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας των προϊόντων αυτών. 

ιδ) Σε αγοραπωλησίες, εκτιμήσεις μεγάλων ζώων αναπαραγωγής, πάχυνσης, 

εργασίας, ποιμνίων, πτηνών, σμηνών και λοιπών ζώων, εφόσον η αγορά αυτών 

πραγματοποιείται με δάνεια, επιδοτήσεις ή κρατικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

ιε) Σε ιπποδρόμους που λειτουργούν σε οργανωμένη βάση. 

ιστ) Στα κέντρα σπερματοληψίας, επεξεργασίας σπέρματος ζώων και τεχνητής 

σπερματέγχυσης. 

ιζ) Σε οργανωμένους ζωολογικούς κήπους και σε κτηνοτροφικές ή 

γεωργοκτηνοτροφικές εκθέσεις. 

ιη) Σε ενδιαιτήματα και καταφύγια ζώων και ιπποφορβεία. 

ιθ) Σε νοσοκομεία και κλινικές, φοιτητικές και σπουδαστικές λέσχες και εστίες, 

σωφρονιστικά ιδρύματα, κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, εφόσον η 

δυναμικότητά τους είναι άνω των χιλίων (1.000) ατόμων. 

κ) Σε εκθέσεις και διαγωνισμούς ζώων συντροφιάς. 

κα) Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιχθυογενετικού υλικού. 

κβ) Σε φορείς, εταιρίες και νομικά πρόσωπα που εκτελούν κοινοτικά ή εθνικά 

προγράμματα και πρωτοβουλίες, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με την 

κτηνοτροφία ή πτηνοτροφία εν γένει καθώς και με τη μελέτη, διαφύλαξη και 

προστασία της άγριας πανίδας. 

κγ) Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιολογικής κτηνοτροφίας. 



κδ) Σε πρωτοβάθμιους κτηνοτροφικούς, πτηνοτροφικούς και αλιευτικούς 

συνεταιρισμούς, εφόσον η δραστηριότητά τους αναφέρεται σε περιπτώσεις που 

ο νόμος ορίζει την Υποχρεωτική απασχόληση κτηνιάτρων. 

κε) Σε μονάδες εκτροφής ζώων παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων και 

μονάδες διατήρησης σπάνιων εγχώριων φυλών. Στις μονάδες της περίπτωσης 

αυτής, η απασχόληση κτηνιάτρων είναι υποχρεωτική, εφόσον η δυναμικότητά 

τους είναι ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) των συμβατικών μονάδων της 

παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 

κστ) Σε σφαγεία, πτηνοσφαγεία και χοιροσφαγεία με κωδικό Ε.Ε. 

κζ) Σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τεμαχισμού, μεταποίησης και τυποποίησης 

κρέατος και παρασκευής αλλαντικών, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια 

τροφίμων ζωικής προέλευσης, κατάψυξης, επεξεργασίας κατεψυγμένων με 

κωδικό Ε.Ε. 

κη) Σε ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες άνω των 500tn παραγόμενου προϊόντος 

ετησίως. 

κθ) Σε αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων πώλησης προϊόντων ζωικής 

προέλευσης, αυτούσιων ή μεταποιημένων, νωπών ή κατεψυγμένων, εφόσον 

διαθέτουν ανεξάρτητους αποθηκευτικούς ή ψυκτικούς χώρους διανομής 

τροφίμων ζωικής προέλευσης και απασχολούν στους αποθηκευτικούς ή 

ψυκτικούς αυτούς χώρους, τουλάχιστον είκοσι (20) υπαλλήλους. 

2.Η απασχόληση, με αμοιβή, κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες 

περιπτώσεις μελετών. 

α) Στη σύνταξη κτηνοτροφικών μελετών και μελετών κτηνοτροφικού 

προγραμματισμού για την ίδρυση, εγκατάσταση, εκσυγχρονισμό, επέκταση 

κτηνοτροφικών και αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών ή βιοτεχνιών 

επεξεργασίας, τυποποίησης και συντήρησης ζωικών και αλιευτικών προϊόντων 

και ψυκτικών χώρων. 

β) Στην κατάρτιση και υπογραφή ή συνυπογραφή σε συνεργασία με άλλους 

συναρμόδιους επιστήμονες των σχεδίων που αφορούν τη λειτουργικότητα των 

πτηνοκτηνοτροφικών και αλιευτικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτών. 



γ) Στη σύνταξη προγραμμάτων και μελετών για την ορθολογική οργάνωση 

κτηνοτροφικών ή μικτών εκμεταλλεύσεων κατά περιφέρεια ή περιοχή. 

3.Ως αξιόλογες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, 

νοούνται οι ακόλουθες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: 

α) Πτηνοτροφεία κάθε είδους: Εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 50.000 

πτηνά. 

β) Χοιροτροφεία: Εκμεταλλεύσεις με περισσότερες από 200 χοιρομητέρες. 

γ) Βοοτροφικές μονάδες: Εκμεταλλεύσεις με περισσότερες από 100 αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής. 

δ) Βοοτροφικές μονάδες: Εκμεταλλεύσεις με περισσότερες από 300 αγελάδες 

κρεατοπαραγωγής. 

ε) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες: Εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 2000 


