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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5192 Παρασκεσή, 15 Νοεμβρίοσ 2019 2233 

      

Αξηζκόο  359 
 

Οη πεξί  Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηωλ Εώωλ (Πξνζηαζία θύιωλ θαη Γάηωλ ζε Δθηξνθεία, Ξελνδνρεία, 
Καηαθύγηα θαη Τπνζηαηηθά Πξνζωξηλήο Φύιαμεο) Καλνληζκνί ηνπ 2019, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην 
Τπνπξγηθό πκβνύιην, δπλάκεη ηωλ άξζξωλ 6, 9, 10 θαη 32 ηωλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηωλ Εώωλ 
Νόκωλ ηνπ 1994 έωο 2013, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, 
δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο 
Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, 
Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010). 

 
ΟΗ  ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΤΖΜΔΡΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1994 ΔΧ 2013 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 9, 10 θαη 32 

   
46 (Η) ηνπ 1994 

  94 (Η) ηνπ 1997 
  75 (Η) ηνπ 2000 
  43 (Η) ηνπ 2002 
  95 (Η) ηνπ 2008 
134 (Η) ηνπ 2009 
  15 (Η) ηνπ 2011 
  55 (Η) ηνπ 2013. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ησλ άξζξσλ 6, 9, 10 θαη 32 ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ Νφκσλ ηνπ 1994 έσο 
2013, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί  Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ 
(Πξνζηαζία θχισλ θαη Γάησλ ζε Δθηξνθεία, Ξελνδνρεία, Καηαθχγηα θαη Τπνζηαηηθά Πξνζσξηλήο 
Φχιαμεο) Καλνληζκνί ηνπ 2019.  

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
  
 «γάηα» ζεκαίλεη δψν ηνπ είδνπο Felis silvestris catus ή Felis catus θάζε ειηθίαο, θπιήο θαη θχινπ·  
  
 «δψα» ζεκαίλεη ζθχινπο ή/θαη γάηεο

.
  

 



 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ Νφκν
.
 

 «πηζηνπνηεηηθφ» ζεκαίλεη ην πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο φξσλ επεκεξίαο· 

 «ζθχινο» ζεκαίλεη δψν ηνπ είδνπο Canis lupus familiaris ή Canis familiaris θάζε ειηθίαο, θπιήο θαη 
θχινπ· 

 «ππνζηαηηθφ» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: 

 (α) Δθηξνθείν ζην νπνίν θξαηνχληαη δψα κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο γηα θεξδνζθνπηθφ 
ζθνπφ

.
 

 (β) μελνδνρείν ζην νπνίν θξαηνχληαη δψα κε ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ή θηινμελία ηνπο 
γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ θαη δελ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε

.
 

 (γ) θαηαθχγην ζην νπνίν θξαηνχληαη δψα κε ζθνπφ ηελ παξακνλή ηνπο γηα κε θεξδνζθνπηθφ 
ζθνπφ

.
  

 

184 (Η) ηνπ 2002 
137 (Η) ηνπ 2005 

78(Η) ηνπ 2019. 

(δ) ππνζηαηηθφ πξνζσξηλήο θχιαμεο ζθχισλ ζην νπνίν θξαηνχληαη αδέζπνηνη ζθχινη ππφ ηελ 
επζχλε ηνπ Γεκνηηθνχ ή ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί θχισλ 
Νφκνπ. 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ 
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά ζε απηνχο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ 
ην Νφκν. 

Έθδνζε  
πηζηνπνηεηηθνχ. 

3. -(1) Καλέλα πξφζσπν δελ ιεηηνπξγεί ππνζηαηηθφ ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ζρεηηθνχ 
πηζηνπνηεηηθνχ  απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 
(2) Καλέλα πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη λα αλαπαξάγεη δψα γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ή λα 
δηαθεκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ρσξίο λα ιεηηνπξγεί εθηξνθείν. 

 
 
 
 

(3) Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή αίηεζε,  ζε έληππν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 9, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα: 

 (α) Σν φλνκα θαη ην επψλπκν, ηε δηεχζπλζε, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνλ αξηζκφ δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ αηηεηή ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ αξηζκφ 
εγγξαθήο θαη ηελ επσλπκία θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ζηελ 
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ

.
  

 (β) ην είδνο ηνπ ππνζηαηηθνχ
.
 

   
 (γ) ηα είδε δψσλ ηα νπνία ζα παξακέλνπλ ζην ελ ιφγσ ππνζηαηηθφ

.
 

   

 (δ) θάηνςε ηνπ  ππνζηαηηθνχ ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη νη ζέζεηο θαη νη δηαζηάζεηο: 
  (i) ησλ ρψξσλ θξάηεζεο ησλ δψσλ θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη,  

  (ii) ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

  (iii) ησλ πεξηθξάμεσλ· 

 (ε) αληίγξαθν ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο θαη ηεο άδεηαο νηθνδνκήο
.
 

   
 (ζη) (i) αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ Σκήκαηνο Δθφξνπ 

Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο σκαηείνπ ή 
Ηδξχκαηνο ηνπ Δθφξνπ σκαηείσλ θαη Ηδξπκάησλ, φπνπ εθαξκφδεηαη

.
 

  (ii) αληίγξαθν εμνπζηνδφηεζεο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
.
 

   
 (δ) νπνηαδήπνηε άιια επηπξφζζεηα θαη ζπλαθή κε ηα πην πάλσ ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ή 

δηεπθξηλίζεηο θαηά ηε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξρήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο 
αίηεζεο. 

Παξάξηεκα Η. (4) Με ηελ αίηεζε θαηαβάιινληαη ηα ηέιε εμέηαζεο ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η: 
        
       Ννείηαη φηη, ηα θαηαθχγηα θαη ηα ππνζηαηηθά πξνζσξηλήο θχιαμεο ζθχισλ εμαηξνχληαη απφ ηελ 

θαηαβνιή ηειψλ γηα εμέηαζε αίηεζεο θαη ησλ ηειψλ γηα έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 
Παξάξηεκα ΗΗ 
Παξάξηεκα Η. 

(5) Ζ αξκφδηα αξρή εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη επηζεσξεί ην  ππνζηαηηθφ θαη αθνχ ηθαλνπνηεζεί φηη 
πιεξνχληαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ θαη έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ηέιε ζχκθσλα κε 
ην Παξάξηεκα Η, εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζε έληππν πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 9. 

 (6) Ζ αξκφδηα αξρή ηεξεί κεηξψν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα εθδηδφκελα δπλάκεη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ πηζηνπνηεηηθά. 
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 (7) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ε αξκφδηα αξρή αηηηνινγεί επαξθψο ηελ απφθαζή ηεο 
θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ αηηεηή. 

  
 (8)  Σέιε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ή ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δελ  επηζηξέθνληαη. 
  
 (9)  Ο θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή γηα νπνηεζδήπνηε 

αιιαγέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ. 
  
Αιιαγή  ηνπ  
θαηφρνπ ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ. 
Παξάξηεκα Η. 

4. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θαηφρνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ε αξκφδηα αξρή εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ 
ζην φλνκα ηνπ λένπ θαηφρνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο επηζεσξήζεη ην ππνζηαηηθφ θαη ηθαλνπνηεζεί φηη 
απηφ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη αθνχ θαηαβιεζνχλ ηα ηέιε πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα Η. 

  
Αλαζηνιή ή  
αθχξσζε ηεο 
ηζρχνο 
ηνπ  
πηζηνπνηεηηθνχ.  

5. -(1) ε πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα πιεξνχληαη φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ε αξκφδηα αξρή:  
 

 
 

(α) Παξέρεη ζηνλ θάηνρν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εηδνπνίεζε ζπκκφξθσζεο, ζε έληππν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 9, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα 
δηνξζσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη ε ρξνληθή πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία 
γίλεηαη ε ζπκκφξθσζε

. 

   
 (β) αλαζηέιιεη ή αθπξψλεη ηελ ηζρχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α). 

  
 (2) ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αθχξσζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ε αξκφδηα αξρή επηδίδεη ζηνλ 

θάηνρν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζρεηηθή εηδνπνίεζε αλαζηνιήο ή αθχξσζεο, ζε έληππν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο  πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 9, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο ε αξκφδηα αξρή ελήξγεζε κε απηφ ηνλ ηξφπν, θαζνξίδνληαο ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 
ιεθζνχλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε ζπκκφξθσζε, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα αθνπζηεί 
θαη λα πξνβάιεη ιφγνπο αληηθξνχνληαο ηελ ελέξγεηα απηή. 

  
 (3) ε πεξίπησζε αλαζηνιήο θαη αθφινπζεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ε 

αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ηνλ θάηνρν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ηζρχνο ηνπ, ζε 
έληππν πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο  πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 9. 

  
Σεξκαηηζκφο 
ιεηηνπξγίαο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πξνηίζεηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ππνζηαηηθνχ νθείιεη, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξνεγνπκέλσο, λα ελεκεξψζεη γξαπηψο 
ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξφζεζε ηνπ απηή. 

  
Γηάζεζε  
ησλ δψσλ. 

7-(1) Ο θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νθείιεη, ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ππνζηαηηθνχ ή ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ, λα ππνβάιεη γξαπηψο πξφηαζε 
ζηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ δψσλ. 

  
 
 
 
 
 

(2) Δάλ ε αξκφδηα αξρή δελ εγθξίλεη ηελ πξφηαζε ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν θάηνρνο ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκνξθσζεί ή λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο 
αξρήο γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ δψσλ, ε αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Παγθχπξηα 
πληνληζηηθή Δπηηξνπή Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Νφκν, κε ζθνπφ λα 
δηεπζεηεζεί ε ηειηθή δηάζεζή ηνπο, απνθιεηνκέλεο ηεο επζαλαζίαο πγηψλ δψσλ. 

  
Μέηξα  
ζε πεξίπησζε  
κε ζπκκφξθσζεο. 

8. Δάλ ν θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δελ ηεξήζεη ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα 
ζπκκφξθσζε κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο ή δελ ιάβεη ηα δηνξζσηηθά κέηξα, ε αξκφδηα αξρή 
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηψλ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε αξκφδηα 
αξρή δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ κέηξσλ σο αζηηθφ ρξένο νθεηιφκελν ζηελ Γεκνθξαηία. 

Έληππα. 9. Ζ αξκφδηα αξρή θαζνξίδεη ηα έληππα γηα ππνβνιή αηηήζεσλ, εηδνπνηήζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή 
δηαρείξηζε άιισλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Μεηαβαηηθή 
δηάηαμε. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
15.11.2019. 

10. Τπνζηαηηθά πνπ ιεηηνπξγνχζαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ (Πξνζηαζία θχισλ θαη Γάησλ ζε Δθηξνθεία, Ξελνδνρεία, Καηαθχγηα θαη 
Τπνζηαηηθά Πξνζσξηλήο Φχιαμεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2019, δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπο κέρξη δεθανρηψ (18) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
 Μεηά ηελ 

εκεξνκελία απηή θαλέλα ηέηνην ππνζηαηηθφ δελ δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί εθηφο εάλ ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
(Καλνληζκφο 3) 

 
ΣΔΛΖ 

 

1. Δμέηαζε αίηεζεο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο φξσλ επεκεξίαο    
 

€50 

2. Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο φξσλ επεκεξίαο 
 

€150 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(Καλνληζκφο 3) 
 

ΜΔΡΟ Α  
ΓΔΝΗΚΟΗ OPOI ΔΤΖΜΔΡΗΑ 

 
1. Δμσηεξηθή πεξίθξαμε 

Πξέπεη λα ππάξρεη εμσηεξηθή πεξίθξαμε γηα λα παξεκπνδίδεηαη ηφζν ε δηαθπγή ησλ δψσλ πνπ θξαηνχληαη θαη ε είζνδνο 
άιισλ αδέζπνησλ ή άγξησλ δψσλ, φζν θαη ε πξφζβαζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Ζ πεξίθξαμε πξέπεη λα είλαη 
αζθαιήο γηα ηα δψα. 
 

2. Υψξνο θξάηεζεο δψσλ 

2.1 Ο ρψξνο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηξφπν πνπ λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ φζν θαη 
θίλδπλνο δηαθπγήο ησλ δψσλ. 

2.2 Πξέπεη λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε φια ηα δψα, νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλά πάζα ζηηγκή 
επηζεψξεζή ηνπο. 

2.3 Σα δψα πξέπεη λα είλαη πξνθπιαγκέλα απφ ξεχκαηα αέξα, βξνρή, άκεζε έθζεζε ζηνλ ήιην θαη άιια δπζκελή 
θαηξηθά θαηλφκελα. 

2.4 Σν κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θξάηεζεο ησλ δψσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 
πην θάησ. 

2.5 Ζ επηθάλεηα πνπ θνηκνχληαη ηα δψα πξέπεη λα είλαη ζηεγλή, θαζαξή θαη καιαθή, λα πξνζηαηεχεη απφ ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ δαπέδνπ θαη αξθεηή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ πνπ δηαηεξνχληαη. 

2.6 Σα δψα δελ παξακέλνπλ δηαξθψο ζην ζθνηάδη ή ην θσο. Ζ θπζηθή ελαιιαγή ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο πξέπεη λα 
ηεξείηαη, αθφκε θαη ηηο εκέξεο αξγίαο ηνπ ππνζηαηηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαηάιιεινο 
θπζηθφο ή ηερλεηφο θσηηζκφο. 

2.7 O θσηηζκφο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επηζεψξεζε ησλ δψσλ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επαξθήο 
ηερλεηφο θσηηζκφο. 

2.8 Ο αεξηζκφο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο, ακκσλίαο θαη 
δπζάξεζησλ νζκψλ. 

2.9 Ζ ζεξκνθξαζία ζηνλ θάζε ρψξν θξάηεζεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζηε θπζηνινγηθή γηα ην είδνο 
θαη ηελ ειηθία ηνπ δψνπ πνπ δηαηεξείηαη ζην ρψξν απηφ θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε θπζηθά είηε κε ηερλεηά 
κέζα. 

2.10 Σν δάπεδν πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ, κε πνξψδεο, κε απνξξνθεηηθφ θαη αλζεθηηθφ 
ζηελ πγξαζία πιηθφ, ην νπνίν δελ εξεζίδεη ηα πέικαηα ησλ δψσλ θαη γεληθά δελ είλαη επηβιαβέο γηα ηα δψα. Σν 
δάπεδν πξέπεη λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη εχθνια θαη λα αληέρεη ην βάξνο ησλ δψσλ. 

2.11 Ζ νξνθή θαη νη ηνίρνη πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ αλζεθηηθά πιηθά, λα έρνπλ ιεία επηθάλεηα, λα είλαη 
ζηεγαλά θαη λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

2.12 Πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα απνρέηεπζεο γηα λα απνκαθξχλνληαη επαξθψο ηα απφβιεηα (θφπξαλα, νχξα, ηξνθή, 
αθάζαξην λεξφ θηι). ηηο γάηεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη δίζθνη κε θαζαξή θαη επαξθνχο βάζνπο ζηξσκλή (εηδηθή 
άκκνο, πξηνλίδη, ξνθαλίδη θηι), νη νπνίνη πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. 

2.13 Πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα παξνρήο λεξνχ γηα ρξήζε θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

2.14 Δηδηθά γηα ηηο γάηεο πξέπεη λα ππάξρνπλ αληηθείκελα αλαξξίρεζεο θαη μπζίκαηνο λπρηψλ. 

2.15 Όια ηα εμαξηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ζεξκφηεηαο δελ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηα δψα. 
 

3. πλζήθεο πγείαο θαη κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ      

3.1 Σα δψα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ζπρλφηεηα φρη κηθξφηεξε απφ δχν θνξέο 
αλά εηθνζηηεηξάσξν.   

3.2 Όια ηα δψα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο. 

3.3 Αζζελή ή ηξαπκαηηζκέλα δψα πξέπεη λα απνκνλψλνληαη θαη λα ηπγράλνπλ θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη 
θξνληίδαο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, απφ θηελίαηξν. Ζ δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε ρεηξηζκνχ κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία ζε 
αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν δψν ρσξίο νδεγίεο θηεληάηξνπ, απαγνξεχεηαη. 

3.4 Αλάινγα κε ην θχιν, ηε θπιή, ηελ ειηθία, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, ε δηαηήξεζε ησλ δψσλ 
κπνξεί λα είλαη αηνκηθή, θαηά δεχγε ή νκαδηθή. Με ζπκβαηά δψα, είηε ζε επίπεδν είδνπο είηε ζε επίπεδν αηφκνπ, 
δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηαηεξνχληαη ζηνλ ίδην ρψξν νχηε θαη λα έρνπλ νπηηθή θαη ερεηηθή επαθή. 
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κέηξα κε ζηφρν ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ζπδεχμεσλ. 

3.5 Οη ηνθεηννκάδεο δψσλ (εάλ ππάξρνπλ) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά θαη λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ 
ηνπο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεινη ρψξνη ηνθεηνχ φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. 

3.6 ε πεξίπησζε ππνςίαο εκθάληζεο αζζέλεηαο ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηηο γλσζηνπνηεηέεο αζζέλεηεο πξέπεη λα 
ελεκεξψλεηαη άκεζα ε αξκφδηα αξρή. 
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4. Παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ 

4.1 ε φια ηα δψα πξέπεη λα παξέρεηαη θαζεκεξηλά θαη κε θαηάιιειε ζπρλφηεηα ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα ηξνθήο ε 
νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ. Με εμαίξεζε δψα ησλ νπνίσλ ε θπζηνινγία νξίδεη 
δηαθνξεηηθά, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη ζαθήο εληνιή θηεληάηξνπ ε νπνία νξίδεη δηαθνξεηηθά, ζε φια 
ηα ελήιηθα δψα πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή κε ζπρλφηεηα φρη κηθξφηεξε απφ κηα θνξά αλά εηθνζηηεηξάσξν. 

4.2 Δμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε θάζε δψνπ ζηελ ηξνθή, παξέρνληαο θαη επαξθή ρψξν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν 
αληαγσληζκφο. 

4.3 Σν λεξφ πνπ ρνξεγείηαη ζε ζθχινπο θαη γάηεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζπλερψο θαη απαιιαγκέλν απφ 
βιαβεξνχο κηθξνβηαθνχο θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο. 

4.4 Σα δνρεία ηξνθήο θαη λεξνχ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κε ηθαλνπνηεηηθή ζπρλφηεηα νχησο 
ψζηε λα είλαη θαζαξά.  Με εμαίξεζε ηελ παξνρή μεξάο ηξνθήο, ε ηξνθή δελ ρνξεγείηαη εάλ δελ αθαηξεζνχλ απφ 
ηα ζθεχε ηα ππνιείκκαηα ηεο παιηάο ηξνθήο. Σα δνρεία ηξνθήο θαη λεξνχ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαηά 
ηέηνην ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα θνπξαλψδνπο ή άιιεο θχζεσο επηκφιπλζεο ηνπο. 

 
5. Απνζήθεπζε δσνηξνθψλ θαη πξνεηνηκαζία ζηηεξεζίνπ 

5.1 Οη δσνηξνθέο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θαζαξνχο, κε ηνμηθνχο θαη ζηεγαλνχο πεξηέθηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα 
παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία απφ ηξσθηηθά, πγξαζία, ζήςε ή επηκφιπλζε απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο. 

5.2 Ο ρψξνο παξαζθεπήο ηνπ ζηηεξεζίνπ πξέπεη λα είλαη θαζαξφο θαη εμνπιηζκέλνο θαηάιιεια. Δάλ απνζεθεχεηαη 
θξέαο λσπφ, θαηεςπγκέλν ή καγεηξεκέλν, πξέπεη λα ππάξρεη αλάινγε ςπθηηθή εγθαηάζηαζε. 

 
6. Καζαξηφηεηα 

6.1 Ο ρψξνο θαη ν εμνπιηζκφο εληφο απηνχ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κε ζπρλφηεηα πνπ λα 
εμαζθαιίδεη θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ κηα 
θνξά αλά εηθνζηηεηξάσξν. Ο θάζε ρψξνο πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη θάζε θνξά πνπ θελψλεηαη. 

6.2 Σα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα δψα. Με πξνβιεπφκελε 
ρξήζε ηνπο, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, απαγνξεχεηαη. 

6.3 Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο επηβιαβψλ ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ κε ηε ρξήζε 
ζθεπαζκάησλ ηα νπνία είλαη εγθεθξηκέλα θαη πάληνηε κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
7. Κηελίαηξνο 

7.1 Ο θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο φξσλ επεκεξίαο νθείιεη λα απνηείλεηαη ζε ηδηψηε εγγεγξακκέλν 
θηελίαηξν γηα ηελ πγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ.  

7.2 Ζ ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θηεληάηξνπ θαη ε θχιαμε 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαζθεπαζηή ζε ρψξνπο κε ειεγρφκελε θαη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε.  

7.3 Δπζαλαζία δψνπ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηδηψηε εγγεγξακκέλν θηελίαηξν. 
 

8. Υψξνο απνκφλσζεο 

8.1 Πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο απνκφλσζεο ν νπνίνο δελ πξέπεη λα επηθνηλσλεί άκεζα κε ην ρψξν θξάηεζεο ησλ 
ππνινίπσλ δψσλ. ην ρψξν απηφ ηνπνζεηείηαη θάζε δψν γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνςία αζζέλεηαο, ή ζέκαηα 
ζπκπεξηθνξάο ή ηξαπκαηηζκφο ψζηε λα αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζή ηνπ.  

8.2 Ο ρξφλνο απνκφλσζεο πξνζαξκφδεηαη γηα ηηο αζζέλεηεο αλάινγα κε ην ρξφλν επψαζεο θαη ηελ θιηληθή εθδήισζε 
ησλ θνηλψλ κνιπζκαηηθψλ λνζεκάησλ θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 
9. Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ 

9.1 Γηα ηα εθηξνθεία θαη ηα μελνδνρεία ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θξνληίδνπλ δψα πξέπεη λα θαηέρνπλ 
επαγγεικαηηθή άδεηα θξνληηζηή δψσλ, δπλάκεη ησλ πεξί Δπαγγεικαηηψλ Φξνληηζηψλ ή Δθπαηδεπηψλ Εψσλ 
Γηαηαγκάησλ ηνπ 2002 έσο 2011 φπσο απηά εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ 
θαη λα θαιχπηεη ηηο θαηεγνξίεο δψσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε θξνληίδα ηνπ θαζελφο. 

9.2 Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη επαξθήο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ. Αλαινγία 1 θξνληηζηήο 
γηα κέρξη 40 δψα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 
10. Σήξεζε  αξρείσλ 

10.1 Ο θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νθείιεη λα ηεξεί, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, επηθαηξνπνηεκέλα ηα αθφινπζα 
αξρεία:  

10.1.1. Αξρείν εηζεξρφκελσλ / εμεξρφκελσλ δψσλ, κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε δψν: 

(α)   Δίδνο 

(β)   Φπιή  

(γ)   Φχιν 
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(δ)   Όλνκα 

(ε)    Πξνέιεπζε  

(ζη)  Ζκεξνκελία γέλλεζεο  

                   Γηα ηα θαηαθχγηα θαη ηα ππνζηαηηθά θχιαμεο ζθχισλ εκεξνκελία, ψξα θαη πεξηνρή πνπ βξέζεθε ην 
δψν θαη ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνζθφκηζε ην δψν 

(δ)    Κσδηθφο κηθξνπιαθέηαο (φπνπ εθαξκφδεηαη)  

(ε)    Πεξηγξαθή (ρξψκα, άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά) 

(ζ)    Καηάζηαζε πγείαο (εκβνιηαζκνί, απνπαξαζηηηζκνί) 

 (η)    Ζκεξνκελία άθημεο 

(ηα)   Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο / ηειηθήο δηάζεζεο / ζαλάηνπ (φπνπ ηζρχεη) 

(ηβ)   Δθδήισζε αζζέλεηαο, ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη φλνκα επηβιέπνληνο θηεληάηξνπ (φπνπ ηζρχεη) 

(ηγ)   Ζκεξνκελία ηνθεηνχ θαη κέγεζνο ηνθεηννκάδαο  

(ηδ)   Αίηην ζαλάηνπ (φπνπ ηζρχεη) 

          (ηε)   Γηα ηα εθηξνθεία πξέπεη επηπιένλ γηα θάζε δψν πνπ γελληέηαη λα θαηαρσξνχληαη ην φλνκα, ε θπιή 
θαη ν θσδηθφο κηθξνπιαθέηηαο (φπνπ εθαξκφδεηαη)  ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα. 

    (ηζη)   Γηα ηα μελνδνρεία πξέπεη επηπιένλ λα θξαηνχληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (νλνκαηεπψλπκν, 
δηεχζπλζε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) ηνπ ηδηνθηήηε, ελφο ηδηψηε εγγεγξακκέλνπ θηεληάηξνπ πνπ ζα 
ππνδείμεη ν ηδηνθηήηεο θαη ελφο αηφκνπ πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ μελνδνρείνπ ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη ηπρφλ δηαηξνθηθέο ή/θαη άιιεο εηδηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ δψνπ.  

10.1.2. Αξρείν απνιπκάλζεσλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ 

10.2 Οη πιεξνθνξίεο ησλ αξρείσλ δηαηεξνχληαη γηα ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ ηνπιάρηζηνλ θαη είλαη ζηε 
δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο φπνηε απηέο δεηεζνχλ. 

11. Δπηθνηλσλία ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

ηελ πξφζνςε ηνπ ππνζηαηηθνχ πξέπεη λα ππάξρεη επδηάθξηηνο αξηζκφο ηειεθψλνπ επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

12. Δκβνιηαζκνί, απνπαξαζηηψζεηο θαη βηβιηάξην πγείαο ή δηαβαηήξην 

Όια ηα δψα πνπ θξαηνχληαη ζε εθηξνθεία, μελνδνρεία θαη θαηαθχγηα πξέπεη: 

12.1 Να είλαη θαιπκκέλα κε ην θαηάιιειν εκβνιηαθφ ζρήκα, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ εκβνιίσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πην θάησ αζζέλεηεο:  

θχινη 

(α)   Νφζνο Carré 

(β)   Λνηκψδεο επαηίηηδα 

(γ)   Λεπηνζπείξσζε 

(δ)   Παξβνίσζε 

(ε)   Ηφο παξαγξίπεο 

Γάηεο 

(α)  Ηφο ξηλνηξαρεηίηηδαο 

(β)  Καιπθντφο 

(γ)  Υιακπδίσζε 

(δ)  Λνηκψδεο παλιεπθνπελία 

12.2 Να αθνινπζνχλ πξφγξακκα απνπαξαζίησζεο γηα εθηνπαξάζηηα θαη ελδνπαξάζηηα. 

12.3 Να δηαζέηνπλ δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη επηθαηξνπνηεκέλν Βηβιηάξην Τγείαο ή Δπξσπατθφ Γηαβαηήξην Εψνπ 
πληξνθηάο:  

       Ννείηαη φηη πξηλ ηελ απνκάθξπλζε δψνπ απφ ππνζηαηηθφ πξνζσξηλήο θχιαμεο ζθχισλ δηαζθαιίδεηαη φηη ν 
ζθχινο είλαη ζηεηξσκέλνο θαη φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 12. 

13. ήκαλζε θαη εγγξαθή δψσλ 

Σα πην θάησ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ππνζηαηηθά: 

13.1 Όινη νη ζθχινη αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη νη γάηεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ή δηαθηλεζεί ζηελ Κχπξν απφ ην 
εμσηεξηθφ, πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε κε ππνδφξηα εκθχηεπζε κηθξνπιαθέηαο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 
ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ. 
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13.2 Όινη νη ζθχινη νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί θχισλ Νφκν, πξέπεη 
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν εγγξαθήο ζθχισλ πνπ ηεξείηαη απφ ην Γηεπζπληή Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ 
δπλάκεη ηνπ πεξί θχισλ Νφκνπ. 

13.3 Οη πην πάλσ απαηηήζεηο γηα ζήκαλζε θαη εγγξαθή ησλ δψσλ δελ εθαξκφδνληαη ζηα ππνζηαηηθά πξνζσξηλήο 
θχιαμεο ζθχισλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πηνζεζίαο / παξαρψξεζεο ζθχισλ θαη θαηά ηηο νπνίεο ν ζθχινο 
πξέπεη λα ζεκαλζεί θαη λα εγγξαθεί ζην λέν ηδηνθηήηε / θχξην / θάηνρν ηνπ πξηλ απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ 
ην ππνζηαηηθφ.  

13.4 Σα ππνζηαηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε θαηάιιειεο ζπζθεπέο αλάγλσζεο (ζαξσηέο) 
απνθξηηή πνκπνδέθηε/κηθξνπιαθέηαο, νη νπνίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο ηαπηνπνίεζεο θάζε 
λένπ δψνπ πνπ εηζέξρεηαη ζην ππνζηαηηθφ.  

ΜΔΡΟ Β 
 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΣΡΟΦΔΗΧΝ ΚΤΛΧΝ ΚΑΗ ΓΑΣΧΝ 

 
Πέξαλ ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ Μέξνπο Α, ηα εθηξνθεία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο εηδηθνχο φξνπο:  
 
θχινη θαη γάηεο 

1. Απαγνξεχεηαη λα επηιέγνληαη γηα αλαπαξαγσγή  δψα πνπ ηα αλαηνκηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
κπνξεί λα απνδεηρηνχλ βιαβεξά γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ ζειπθνχ δψνπ αλαπαξαγσγήο θαη ησλ 
απνγφλσλ ηνπο. 

2. Όηαλ ηα δψα θηάζνπλ ζην ηέινο ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο δσήο ή ζε πεξίπησζε πνπ έλα δψν θξίλεηαη αθαηάιιειν 
γηα αλαπαξαγσγή θαη ν εθηξνθέαο δελ επηζπκεί λα ην θξαηήζεη, νθείιεη λα ην ζηεηξψζεη θαη λα ην δηαζέζεη.  

3. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε δψσλ πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη επηθαηξνπνηεκέλν Βηβιηάξην 
Τγείαο ή Δπξσπατθφ Γηαβαηήξην Εψνπ πληξνθηάο. 

θχινη 

1. Οη ζειπθνί ζθχινη γνληκνπνηνχληαη κφλν αθνχ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ δψδεθα κελψλ. 

2. H κέγηζηε ζπρλφηεηα ησλ ηνθεηψλ πξέπεη λα είλαη κηα θνξά θάζε δψδεθα κήλεο. 

3. Ο αξηζκφο ησλ ηνθεηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο ζειπθνχ ζθχινπ πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη. 

4. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε θνπηαβηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ νθηψ εβδνκάδσλ. 

Γάηεο 

1. H κέγηζηε ζπρλφηεηα ησλ ηνθεηψλ πξέπεη λα είλαη κηα θνξά θάζε δψδεθα κήλεο. 

2. Σν αλψηαην φξην ειηθίαο γηα αλαπαξαγσγή είλαη επηά ρξνλψλ. 

3. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε γαηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ νθηψ εβδνκάδσλ. 

ΜΔΡΟ Γ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΥΧΡΧΝ ΚΡΑΣΖΖ 

1. Σα δψα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα εληαίν ρψξν αλάπαπζεο θαη ειεχζεξεο πξφζβαζεο. Ο ρψξνο αλάπαπζεο θαη 
ηνπιάρηζηνλ ν κηζφο ρψξνο ειεχζεξεο πξφζβαζεο πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλνο.  

2. Οη ζθχινη πξέπεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά εηθνζηηεηξάσξν λα αζθνχληαη εθηφο ηνπ ρψξνπ θξάηεζεο ηνπο. 

3. Όινη νη θιεηζηνί ρψξνη πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην χςνο 1,8 m.  

4. Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ πιεπξψλ ηνπ θάζε ρψξνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε ηα δψα πνπ θξαηνχληαη λα 
κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα μαπιψλνπλ άλεηα κε ηελησκέλα άθξα. ε θάζε πεξίπησζε, θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ πην θάησ πηλάθσλ, ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θξάηεζεο ησλ δψσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα 
επηηξέπεη ζηα δψα λα ζηέθνληαη, λα θάζνληαη, λα μαπιψλνπλ θαη λα πεξηζηξέθνληαη ειεχζεξα ζηηο θπζηνινγηθέο γηα 
απηά ζηάζεηο. 

4.1 Γηα ζθχινπο θαη αλάινγα κε ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο: 

(α) Δάλ ηα δψα θξαηνχληαη αηνκηθά, πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα θάζε ζθχιν: 

σκαηηθφ βάξνο 
Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ 

ρψξνπ αλάπαπζεο 
Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ ρψξνπ 

ειεχζεξεο πξφζβαζεο 

< 5 kg 2 m
2
 2 m

2
 

> 5 - 10 kg 2 m
2
 2 m

2
 

> 10 - 15 kg 2 m
2
 2 m

2
 

> 15 kg - 20 kg 2 m
2
 2 m

2
 

> 20 kg 4 m
2
 4 m

2
 

2240



(β) Δάλ ηα δψα θξαηνχληαη νκαδηθά, πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα θάζε ζθχιν πνπ πξνζηίζεηαη: 

σκαηηθφ βάξνο 
Δπηπξφζζεηε ειάρηζηε επηθάλεηα 

δαπέδνπ ρψξνπ αλάπαπζεο 

Δπηπξφζζεηε ειάρηζηε επηθάλεηα 
δαπέδνπ ρψξνπ ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο 

< 5 kg 0,25 m
2
 0,25 m

2
 

> 5 - 10 kg 0,5 m
2
 0,5 m

2
 

> 10 - 15 kg 0,75 m
2
 0,75 m

2
 

> 15 kg - 20 kg 1 m
2
 1 m

2
 

> 20 kg 2 m
2
 2 m

2
 

 
 

4.2 Γηα γάηεο θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηνπο: 

Αξηζκφο γαηψλ 
Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ ρψξνπ 

αλάπαπζεο 
Διάρηζηε επηθάλεηα δαπέδνπ ρψξνπ 

ειεχζεξεο πξφζβαζεο 

1 1 m² 1,7 m² 

2 1,5 m² 2,2 m² 

3 1,7 m² 2,5 m² 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε γάηα ε επηθάλεηα δαπέδνπ ρψξνπ αλάπαπζεο απμάλεηαη θαηά 0,2 m² θαη ε επηθάλεηα 
δαπέδνπ ρψξνπ ειεχζεξεο πξφζβαζεο απμάλεηαη θαηά 0,3 m². 

 
4.3 Γηα ζειπθνχο ζθχινπο θαη γάηεο πνπ θξαηνχληαη κε ηελ ηνθεηννκάδα ηνπο, νη πην πάλσ επηθάλεηεο δηπιαζηάδνληαη. 
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