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Αριθμός 95
Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι
εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 6, 9, 10 και 32 του περί Προστασίας και
Ευημερίας των Ζώων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου,
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ 2020
_____________________
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6, 9, 10 και 32
46(Ι) του 1994
94(Ι) του 1997
75(Ι) του 2000
43(Ι) του 2002
95(Ι) του 2008
134(Ι) του 2009
15(Ι) του 2011
55(Ι) του 2013
175(I) του 2020.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει των
άρθρων 6, 9, 10 και 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, εκδίδει
τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των
Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί του 2021.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννοια-

Παράρτημα Ι.

«ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται» σημαίνει τα ζώα που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα I·
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«Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο .
«πιστοποιητικό» σημαίνει το πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας·
«ταυτοποιημένο ζώο» σημαίνει ζώο στο οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα ατομικής
αναγνώρισης/σήμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία για την
ταυτοποίηση των ζώων·
«υποστατικό» σημαίνει το υποστατικό όπου διατηρούνται ζώα με σκοπό την πώληση
τους.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες
Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτούς, έχουν την έννοια που
αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο.
Πεδίο εφαρμογής.

3.- (1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με την κατοχή και πώληση
ζώων.
(2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται:

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι): 5.7.2013
3.2.2017.

Απαγορευτικές
διατάξεις.

(α)

στους ζωολογικούς κήπους και άλλους χώρους όπου επιδεικνύονται
ζώα στο κοινό για σκοπούς άλλους από την πώλησή τους.

(β)

στα εκτροφεία, εκμεταλλεύσεις, ή άλλους χώρους, όπου εκτρέφονται
ή διατηρούνται ζώα για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, δέρματος ή
γούνας, ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης.

(γ)

στα εκτροφεία, ξενοδοχεία και καταφύγια σκύλων ή/και γατών ή στα
υποστατικά προσωρινής φύλαξης σκύλων .

(δ)

στα υποστατικά που διαθέτουν άδεια η οποία εκδόθηκε δυνάμει των
περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων
που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών.

(ε)

σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και/ή υποστατικό παρέχονται
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τα ζώα και η διαμονή και/ή
φύλαξη τους είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τη
διεκπεραίωση παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

4.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων άλλης νομοθεσίας που διέπει την κατοχή, την
εκτροφή, την εμπορία, τη διατήρηση ή τη φύλαξη ζώων, κανένα πρόσωπο δεν
επιτρέπεται να κατέχει για οποιοδήποτε σκοπό, ή να αναπαράγει, ή να εκκολάπτει, ή να
εισάγει από τρίτη χώρα, ή να διακινεί από άλλο κράτος μέλος, ή να πωλεί, ή με στόχο
την πώληση να διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει ζώα ή αυγά προς επώαση, που
δεν ανήκουν στα ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται όπως αυτά καθορίζονται στον
Κανονισμό 2.
(2) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να πωλεί, ή με στόχο την πώληση να
διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει ζώα χωρίς να λειτουργεί υποστατικό.
(3) Κανένα πρόσωπο δεν λειτουργεί υποστατικό χωρίς την εξασφάλιση σχετικού
πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή.
(4) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να πωλεί, ή με στόχο την πώληση να
διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει ζώα με στόχο την πώληση τους, σε ακάλυπτο ή
καλυμμένο χώρο στον οποίο πραγματοποιείται οποιασδήποτε φύσεως εμπόριο, εκτός
των περιπτώσεων υποστατικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων
Κανονισμών:

96(Ι) του 2013
57(Ι) του 2015
55(Ι) του 2019.

Παράρτημα ΙΙ.
111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986

Νοείται ότι, από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η πώληση σαλιγκαριών εντός
Λαϊκής Αγοράς, σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών
Αγορών Νόμο.
(5) Απαγορεύεται η διάθεση ζώων ως έπαθλο ή δώρο ή βραβείο.
(6) Στα υποστατικά επιτρέπεται να διατηρούνται μόνο ζώα ή αυγά για επώαση που
ανήκουν στα ζώα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ.
(7) Οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των
διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου και των δυνάμει
αυτών εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων, που αφορούν στη ρύθμιση ή/και
απαγόρευση της διατήρησης, της εκτροφής ή της φύλαξης οποιωνδήποτε ζώων.
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25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(I) του 1992
87(I) του 1992
23(I) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(I) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(I) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011
217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014
49(Ι) του 2015
78(Ι) του 2015
103(Ι) του 2015
115(Ι) του 2016
128(Ι) του 2016
79(I) του 2017
161(I) του 2017
25(Ι) του 2018
74(Ι) του 2018
13(Ι) του 2019
14(Ι) του 2019
15(Ι) του 2019
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139(Ι) του 2019
171(Ι) του 2020.
86(I) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(1) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(I) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(I) του 2012
94(I) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015
104(Ι) του 2015
129(Ι) του 2016
162(Ι) του 2017
22(Ι) του 2018
45(Ι) του 2018
18(Ι) του 2019
19(Ι) του 2019
137(Ι) του 2019.
Έκδοση
πιστοποιητικού.

5.-(1) Για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτηση, σε
έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 13, η οποία
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
(α)

Το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον
αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση
φυσικού προσώπου, ή τον αριθμό εγγραφής, την επωνυμία και τα
στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικού προσώπου.

(β)

την ονομασία,
υποστατικού.

(γ)

σε περίπτωση νομικού προσώπου-

τη

διεύθυνση

και

τα

στοιχεία

επικοινωνίας

του

(i)

αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως της Εταιρείας από το
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. και

(ii)

αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου.

(δ)

κατάλογο των μελών του προσωπικού που θα φροντίζει τα ζώα στον
οποίο καταγράφονται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και ο
αριθμός επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων, η οποία χορηγείται
δυνάμει των προνοιών του περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή
Εκπαιδευτών Ζώων Διατάγματος, του καθενός.

(ε)

αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής του
υποστατικού.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
17.5.2002
16.5.2003
13.5.2011.

695
Νοείται ότι, πολεοδομική άδεια για το υποστατικό περιλαμβάνει και
πολεοδομική άδεια η οποία έχει εξασφαλιστεί για χρήση αυτού ως
κατάστημα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή πολεοδομικής αίτησης για
αλλαγή χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι στην πολεοδομική άδεια δεν
περιλαμβάνεται όρος που να απαγορεύει τη χρήση του υποστατικού για
το συγκεκριμένο σκοπό.
(στ) οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα και συναφή με τα πιο πάνω, στοιχεία,
πληροφορίες, έγγραφα ή διευκρινίσεις που κατά τη γνώμη της αρμόδιας
αρχής είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης.
Παράρτημα ΙΙΙ.
Παράρτημα IV.
Παράρτημα ΙΙI.

(2) Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα τέλη εξέτασης σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙΙ.
(3) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση και επιθεωρεί το υποστατικό και αφού
ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και έχουν
καταβληθεί τα τέλη για την έκδοση του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII,
εκδίδει το πιστοποιητικό σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού 13.
(4) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν
υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όταν
δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του θέματος, η προθεσμία δύναται να παραταθεί
μία φορά, από την αρμόδια αρχή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν δύναται
να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. η παράταση και η διάρκειά της αιτιολογούνται δεόντως
και κοινοποιούνται στον αιτητή πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός της
πιο πάνω προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης, δεν θεωρείται ότι έχει
χορηγηθεί το πιστοποιητικό.
(5) Η αρμόδια αρχή τηρεί ενημερωμένο μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα
εκδιδόμενα, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, πιστοποιητικά.
(6) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αρμόδια αρχή αιτιολογεί επαρκώς την
απόφασή της και την κοινοποιεί στον αιτητή.
(7) Τέλη που έχουν καταβληθεί σε σχέση με την εξέταση της αίτησης ή σε σχέση με
την έκδοση του πιστοποιητικού δεν επιστρέφονται.
(8) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή για
οποιεσδήποτε αλλαγές των στοιχείων της αίτησης μετά την έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού.

Επιθεώρηση
Υποστατικών.

6. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επιθεώρηση των υποστατικών τουλάχιστον μια φορά
ανά τριετία.

Αλλαγή του κατόχου
του υποστατικού.

7. Σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του υποστατικού η αρμόδια αρχή εκδίδει νέο
πιστοποιητικό στο όνομα του νέου κατόχου, αφού προηγουμένως επιθεωρήσει ξανά το
υποστατικό και ικανοποιηθεί ότι αυτό πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων
Κανονισμών και έχουν καταβληθεί τα τέλη εξέτασης της αίτησης και τα τέλη έκδοσης του
πιστοποιητικού που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙII.

Παράρτημα III.
Αναστολή ή ακύρωση
της ισχύος του
πιστοποιητικού.

8.-(1) Σε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται όλες ή μερικές από τις απαιτήσεις
των παρόντων Κανονισμών η αρμόδια αρχή(α)

παρέχει στον κάτοχο του πιστοποιητικού ειδοποίηση συμμόρφωσης, σε έντυπο
που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 13, στην οποία
καθορίζονται τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν και η χρονική
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η συμμόρφωση. και

(β)

αναστέλλει ή ακυρώνει την ισχύ του πιστοποιητικού σε περίπτωση που ο
κάτοχος του πιστοποιητικού δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες της αρμόδιας
αρχής σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (α).
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(2) Σε περίπτωση αναστολής ή ακύρωσης της ισχύος του πιστοποιητικού, η αρμόδια
αρχή επιδίδει στον κάτοχο του πιστοποιητικού σχετική ειδοποίηση αναστολής ή
ακύρωσης, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 13,
στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η αρμόδια αρχή ενήργησε με αυτό τον
τρόπο, καθορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και το χρονικό διάστημα για τη
συμμόρφωση, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να ακουστεί και να προβάλει λόγους
αντικρούοντας την ενέργεια αυτή.
(3) Σε περίπτωση αναστολής της ισχύος του πιστοποιητικού και ακολούθως
συμμόρφωσης του κατόχου του, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κάτοχο του
πιστοποιητικού για την επαναφορά της ισχύος του, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα
με τις πρόνοιες του Κανονισμού 13.
Τερματισμός
λειτουργίας.

9. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του πιστοποιητικού προτίθεται να τερματίσει τη
λειτουργία του υποστατικού ενημερώνει γραπτώς, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες
προηγουμένως, την αρμόδια αρχή για την πρόθεση του αυτή.

Διάθεση των ζώων.

10.-(1) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού, σε περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας του
υποστατικού ή σε περίπτωση ακύρωσης της ισχύος του πιστοποιητικού του, υποβάλλει
γραπτώς πρόταση στην αρμόδια αρχή για την τελική διάθεση των ζώων.
(2) Εάν η αρμόδια αρχή δεν εγκρίνει την πρόταση που υποβάλλεται σύμφωνα με την
παράγραφο (1) ή στην περίπτωση όπου ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν είναι σε θέση
να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής για την τελική διάθεση των ζώων, η
αρμόδια αρχή ενημερώνει την οικεία Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, όπως
αυτή καθορίζεται στο Νόμο, με σκοπό να διευθετηθεί η τελική διάθεσή τους.

Μέτρα σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης.

11. Εάν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρήσει τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής για
συμμόρφωση με τους παρόντες Κανονισμούς ή δεν λάβει τα διορθωτικά μέτρα, η
αρμόδια αρχή δύναται να προχωρήσει στην υλοποίηση των μέτρων αυτών και σε τέτοια
περίπτωση τα έξοδα βαρύνουν τον κάτοχο του πιστοποιητικού. η αρμόδια αρχή δύναται
να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την είσπραξη των εξόδων που προκύπτουν από
την εκτέλεση αυτών των μέτρων ως αστικό χρέος οφειλόμενο στην Δημοκρατία.

Διάθεση ζώων που
δεν ανήκουν στα ζώα
που επιτρέπεται να
κατέχονται.

12.-(1) Σε περίπτωση ανεύρεσης ζώου που δεν ανήκει στα ζώα που επιτρέπεται να
κατέχονται και το οποίο δεν είναι δηλωμένο στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (3), (4) και (5) του Κανονισμού 14, η αρμόδια αρχή
δύναται να ζητήσει από τον κάτοχο του ζώου την αποστολή του στο εξωτερικό ή τη
μεταφορά του σε άλλο, κατάλληλο κατά την κρίση της, χώρο.
(2) Εάν ο κάτοχος του ζώου δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της
αρμόδιας αρχής για την τελική διάθεση του ζώου, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την οικεία
Επαρχιακή Επιτροπή, όπως αυτή καθορίζεται στο Νόμο, με σκοπό να διευθετηθεί η
τελική διάθεσή του.
(3) Εάν ο κάτοχος του ζώου δεν τηρήσει τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής για
συμμόρφωση με τους παρόντες Κανονισμούς ή την τελική διάθεση του ζώου, η αρμόδια
αρχή δύναται να προχωρήσει στην υλοποίηση των μέτρων αυτών.
(4) Οποιαδήποτε έξοδα αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού
βαρύνουν τον κάτοχο του ζώου και δύνανται να ανακτηθούν ως αστικό χρέος
οφειλόμενο στην Δημοκρατία.

Έντυπα.

13. Η αρμόδια αρχή καθορίζει τα έντυπα για υποβολή αιτήσεων, ειδοποιήσεων,
πιστοποιητικών ή διαχείριση άλλων θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των
παρόντων Κανονισμών.

Μεταβατικές
διατάξεις.

14.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), υποστατικά τα οποία λειτουργούν κατά
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών χωρίς να πληρούν τις
πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για
είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. μετά
την ημερομηνία αυτή κανένα τέτοιο υποστατικό δεν δύναται να λειτουργεί εάν δεν πληροί
τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.
(2) Υποστατικά των οποίων τα μεγέθη επιφάνειας χώρων διατήρησης ζώων, κατά
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, είναι μικρότερα από τα
ελάχιστα μεγέθη που προβλέπονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙV, δύναται να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες μετά την έναρξη της ισχύος
των παρόντων Κανονισμών. μετά δε την ημερομηνία αυτή, κανένα τέτοιο υποστατικό δεν
δύναται να λειτουργεί εάν δεν πληροί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.
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(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων άλλης νομοθεσίας που διέπει την κατοχή, την
εκτροφή, την εμπορία, τη διατήρηση ή τη φύλαξη ζώων, πρόσωπα που διατηρούν
εμπορικό απόθεμα ζώων που δεν ανήκουν στα ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται, τα
οποία αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων
Κανονισμών, οφείλουν να τα δηλώσουν στην αρμόδια αρχή εντός ενός (1) μηνός από
την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών και να προβούν στην πώληση ή
άλλως πως διάθεσή τους εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, σύμφωνα με όρους που θα θέσει η
αρμόδια αρχή.
(4) Κάτοχος ζώου, που δεν ανήκει στα ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται, οφείλει
εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών
να ενημερώσει την αρμόδια αρχή σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες
του Κανονισμού 13 και να συνεχίσει να το κατέχει μέχρι το τέλος της ζωής του, σύμφωνα
με όρους που θα θέσει η αρμόδια αρχή.
(5) Πρόσωπο το οποίο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που
αναφέρεται στην παράγραφο (4), αποκτήσει ζώο που δεν ανήκει στα ζώα που
επιτρέπεται να κατέχονται, οφείλει να ενημερώσει εντός ενός (1) μηνός την αρμόδια
αρχή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (4).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
[Κανονισμός 2(1)]
ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ / ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ

Α/Α

Ελληνική γλώσσα

Αγγλική γλώσσα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΖΩΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: Xωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου και των δυνάμει αυτών
εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων, καθώς και των διατάξεων οιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που διέπει την κατοχή,
την εκτροφή, την εμπορία, τη διατήρηση ή τη φύλαξη ζώων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η κατοχή των
ζώων αυτών επιτρέπεται.
1

Σκύλος

Dog

Canis lupus familiaris ή Canis familiaris

2

Γάτα

Cat

Felis silvestris catus ή Felis catus

3

Κουνάβι

Ferret

Mustela putorius furo

4

Κουνέλι

Rabbit

Oryctolagus cuniculus

5

Τρωκτικά

Rodents

6

Ψάρια

Fish

7

Αμφίβια εξαιρουμένων των
δηλητηριωδών ειδών

Amphibia, except venomous
species

8

Ερπετά εξαιρουμένων των ειδών
των οικογενειών Boidae και
Pythonidae, των ειδών της τάξης
Crocodylia και των δηλητηριωδών
ειδών

Reptiles, except species of the
families Boidae and Pythonidae,
species of the order Crocodylia
and venomous species

9

Ασπόνδυλα εξαιρουμένων των
δηλητηριωδών ειδών αραχνών και
σκορπιών

Invertebrates, except venomous
species of spiders and scorpions

ΜΕΡΟΣ Β: Ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες ισχύουν επιπλέον του Μέρους Α ρυθμίσεις ή/και απαγορεύσεις από τις οικείες
τοπικές αρχές και άλλες αρχές.
10

Χοίρος (1)

Pig

Sus scrofa domestica

11

Πρόβατο (2)

Sheep

Ovis aries

12

Αίγα (2)

Goat

Capra hircus

13

Βοοειδή (Ευρωπαϊκός και Ινδικός
Βους) (3)

Cattle

Bos taurus

14

Άλογο

Horse

Equus caballus

15

Γαϊδούρι

Donkey

Equus asinus

16

Μουλάρι και Γίννος

Mule and Hinny

Equus asinus x Equus caballus

17

Πτηνά

Birds

(1) Νοουμένου ότι θα πληρούνται οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης και Καταγραφής των Χοίρων Διατάγματος του 2002,
όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η κατοχή των ζώων αυτών επιτρέπεται.
(2) Νοουμένου ότι θα πληρούνται οι πρόνοιες των περί της Υγείας των Ζώων (Αναγνώριση και Καταγραφή των Αιγοπροβάτων)
Κανονισμών του 2010, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η κατοχή των ζώων αυτών επιτρέπεται.
(3) Νοουμένου ότι θα πληρούνται οι πρόνοιες των περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 Κανονισμών
του 2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η κατοχή των ζώων αυτών επιτρέπεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
[Κανονισμός 4(6)]
ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ
Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου και των δυνάμει αυτών
εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων, καθώς και των διατάξεων οιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που διέπει την
κατοχή, την εκτροφή, την εμπορία, τη διατήρηση ή τη φύλαξη ζώων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
η κατοχή των ζώων αυτών επιτρέπεται. Για κάποια είδη ισχύουν ρυθμίσεις ή/και απαγορεύσεις από τις οικείες τοπικές
αρχές και άλλες αρχές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ / ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ

Α/Α

Ελληνική γλώσσα

Αγγλική γλώσσα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΖΩΩΝ

1

Σκύλος

Dog

Canis lupus familiaris ή Canis familiaris

2

Γάτα

Cat

Felis silvestris catus ή Felis catus

3

Κουνάβι

Ferret

Mustela putorius furo

4

Κουνέλι

Rabbit

Oryctolagus cuniculus

5

Τρωκτικά

Rodents

6

Πτηνά

Birds

7

Ψάρια

Fish

8

Αμφίβια εξαιρουμένων των
δηλητηριωδών ειδών

Amphibia, except venomous
species

9

Ερπετά εξαιρουμένων των ειδών
των οικογενειών Boidae και
Pythonidae, των ειδών της τάξης
Crocodylia και των δηλητηριωδών
ειδών

Reptiles, except species of the
families Boidae and Pythonidae,
species of the order Crocodylia
and venomous species

10

Ασπόνδυλα εξαιρουμένων των
δηλητηριωδών ειδών αραχνών και
σκορπιών

Invertebrates, except venomous
species of spiders and scorpions

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

[Κανονισμοί 5(2), 5(3), 7]

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
1.

Εξέταση αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας: 50 ευρώ

2.

Έκδοση πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας: 200 ευρώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[Κανονισμός 5(3)]
ΜΕΡΟΣ Α
ΟΡΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ
1. Χώρος διατήρησης ζώων
1.1 Κάθε ζώο πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης του στο υποστατικό να διατηρείται σε χώρο όπου προστατεύεται
από αντίξοες καιρικές συνθήκες και ο οποίος έχει κατάλληλο μέγεθος, θερμοκρασία, φωτισμό και αερισμό για το είδος, το
μέγεθος και την ηλικία του ζώου.
1.2 Ειδικότερα:
(α) Η μέγιστη πυκνότητα για τα είδη ζώων που πωλούνται πιο συχνά, πρέπει να είναι σύμφωνη με τους πίνακες του
Μέρους Β του παρόντος Παραρτήματος. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις των πινάκων του Μέρους
Β του παρόντος Παραρτήματος, το μέγεθος του χώρου διατήρησης των ζώων πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει στα
ζώα να στέκονται, να κάθονται, να ξαπλώνουν και να περιστρέφονται ελεύθερα στις φυσιολογικές για αυτά στάσεις, ενώ
τα πτηνά πρέπει να διατηρούνται σε χώρο όπου ανεξαρτήτως κατεύθυνσης μπορούν να ανοίξουν απρόσκοπτα τις
φτερούγες τους.
(β) Η θερμοκρασία στον κάθε χώρο διατήρησης πρέπει να είναι εντός των φυσιολογικών ορίων για το είδος και την ηλικία
των ζώων που διατηρούνται.
(γ) Ο χώρος διατήρησης πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και σε τέτοια θέση που να αποτρέπεται η υπερβολική
ή η ανεπαρκής έκθεση των ζώων στο φως. Ο φωτισμός, φυσικός ή τεχνητός, πρέπει κατά το δυνατόν να προσομοιάζει σε
ένταση και διάρκεια με αυτόν του φυσικού περιβάλλοντος του είδους που διατηρείται. Κατά κανόνα στα ζώα πρέπει να
διατίθεται μια αδιάκοπη περίοδος σκότους διάρκειας περίπου οκτώ (8) ωρών. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου για
λόγους υγείας του ζώου ενδείκνυται διαφορετική ένταση ή διάρκεια φωτισμού. Απότομες αλλαγές της έντασης του φωτός
πρέπει να αποφεύγονται. Σε περίπτωση έντονου φωτισμού ή άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας επιβάλλεται να διατίθενται
σκιεροί χώροι επαρκούς μεγέθους ώστε να μπορούν όλα τα ζώα ταυτόχρονα να αποσύρονται σε αυτούς. Επιπλέον, πρέπει
να υπάρχει κατάλληλος σταθερός ή κινητός φωτισμός επαρκούς εντάσεως που να επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση των
ζώων ανά πάσα στιγμή.
(δ) Ο αερισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιείται η συγκέντρωση υγρασίας, αμμωνίας και δυσάρεστων
οσμών. Ο χώρος πρέπει να είναι προφυλαγμένος από ρεύματα αέρα.
1.3 Ο χώρος πρέπει να είναι κατασκευασμένος και να ασφαλίζεται με τρόπο που να ελαχιστοποιείται τόσο ο κίνδυνος
τραυματισμού όσο και ο κίνδυνος διαφυγής των ζώων.
1.4 Ο χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και εμπλουτισμένος ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ζώων
που διατηρούνται.
1.5 Ειδικότερα:
(α) Για όλα τα είδη τρωκτικών, ως στοιχεία εμπλουτισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται σωλήνες, κιβώτια και ράφια
αναρρίχησης, καθώς και ξύλινα ραβδάκια για μάσημα και ροκάνισμα.
(β) Για τα κουνέλια, ως στοιχεία εμπλουτισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται χορτονομή, αχυρόμπαλες και ραβδιά για
μάσημα καθώς και χώροι για να κρύβονται.
(γ) Για τα ινδικά χοιρίδια, ως στοιχεία εμπλουτισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά για απασχόληση, όπως άχυρο για
μάσημα και για κρύψιμο.
(δ) Στα κουνάβια πρέπει να εξασφαλίζεται υλικό στρωμνής και κατασκευής φωλιάς όπως σανός, άχυρο ή χαρτί.
(ε) Στις γάτες πρέπει να παρέχονται υπερυψωμένες δομές / ράφια για να έχουν οι γάτες τη δυνατότητα να βλέπουν τον
περιβάλλοντα χώρο και, εάν διατηρούνται σε ζεύγη ή ομαδικά, τη δυνατότητα να διατηρούν απόσταση από άλλες γάτες.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός αυτών των δομών για να ελαχιστοποιείται ο ανταγωνισμός. Επιπλέον, πρέπει να
παρέχονται κατακόρυφες επιφάνειες για ξύσιμο των νυχιών και να υπάρχει κατάλληλο δοχείο με ειδική άμμο ή άλλο
αντίστοιχο και κατάλληλο υλικό (π.χ. πριονίδι, ροκανίδι κτλ) επαρκούς βάθους, το οποίο πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50
εκατοστά από το σημείο παροχής τροφής.
(στ) Για τα πτηνά, ως στοιχεία εμπλουτισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το είδος του πτηνού, κουτιά,
παιχνίδια (αναρτημένα και μη), αντικείμενα για ράμφισμα, υπόστρωμα για αναζήτηση τροφής και κύλισμα (π.χ. άμμος,
πριονίδι κτλ). Οπωσδήποτε πρέπει να παρέχονται κούρνιες επαρκούς αριθμού και συνολικού μήκους ώστε όλα τα πτηνά
να μπορούν να κουρνιάζουν ταυτόχρονα.
(ζ) Για τα ερπετά και τα αμφίβια, ως στοιχεία εμπλουτισμού του χερσαίου τμήματος, πρέπει να χρησιμοποιούνται φυσικά
ή τεχνητά κλαδιά, φύλλα, τεμάχια φλοιού δέντρων, πέτρες ή άλλα κατάλληλα τεχνητά υλικά.
(η) Στα τσιντσιλά πρέπει να διατίθενται αμμόλουτρα σε καθημερινή βάση.
1.6 Οι οροφές και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ανθεκτικά και με επιφάνεια που μπορεί να καθαριστεί και να
απολυμανθεί εύκολα.
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1.7 Το δάπεδο πρέπει να αντέχει το βάρος των ζώων, να είναι αδιάβροχο, να αποστραγγίζεται ικανοποιητικά και να έχει
επιφάνεια αντιολισθητική που δεν ερεθίζει τα πέλματα των ζώων και που μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί εύκολα.
Τα συμπαγή δάπεδα ή τα διάτρητα δάπεδα είναι προτιμότερα των δαπέδων από σύρμα. Όταν χρησιμοποιούνται δάπεδα
από σύρμα, πρέπει να παρέχονται στα ζώα περιοχές ανάπαυσης με συνεχή επιφάνεια επαρκούς μεγέθους ώστε να
μπορούν όλα τα ζώα ταυτόχρονα να αποσύρονται σε αυτές. Για τους σκύλους, τις γάτες και τα κουνάβια όλο το δάπεδο
πρέπει να είναι συμπαγές και συνεχές. Οι τυχόν αποχετευτικοί αγωγοί πρέπει να είναι επαρκώς καλυμμένοι και να φέρουν
σχάρα η οποία να παρεμποδίζει τη διαφυγή των ζώων. Η σχάρα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τρόπο που να μην
κινδυνεύουν τα ζώα να τραυματιστούν από εγκλωβισμό των πελμάτων τους σε αυτήν.
1.8 Όπου χρειάζεται, με βάση το είδος του ζώου και το είδος του δαπέδου, το δάπεδο πρέπει να καλύπτεται με κατάλληλη
στρωμνή, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητική απορρόφηση ούρων και περιττωμάτων, να μην είναι τοξική ή
επιβλαβής για τα ζώα και να είναι ελεύθερη από οποιοδήποτε επικίνδυνο ή νοσογόνο παράγοντα. Η στρωμνή πρέπει να
απομακρύνεται και να αντικαθίσταται εύκολα.
1.9 Σε περίπτωση διατήρησης ζώων σε περισσότερα του ενός επίπεδα, δεν πρέπει να πέφτουν στα κατώτερα επίπεδα
νερό, ούρα, περιττώματα ή άλλα υλικά από τα ανώτερα επίπεδα.
1.10 Τα αμφίβια και τα ερπετά πρέπει να διατηρούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (τεράριουμ) που αποτελούνται
από ένα χερσαίο και ένα υδάτινο τμήμα. Κάθε τεράριουμ πρέπει να φέρει κάλυμμα για να εμποδίζεται η διαφυγή των ζώων.
Η υδάτινη επιφάνεια του τεράριουμ θα πρέπει να επιτρέπει στα ζώα να βυθίζονται στο νερό.
1.11 Το νερό που χρησιμοποιείται από τα ζώα για εμβάπτιση και κολύμβηση πρέπει να είναι καθαρό.
1.12 Τα τεράριουμ των ερπετών πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μία τουλάχιστον θερμαντική εστία, η οποία να ελέγχεται
με θερμοστάτη ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο τα ζώα να υπερθερμανθούν ή να υποστούν εγκαύματα. Για όλα τα ερπετά
πρέπει να υπάρχει κατάλληλο καταφύγιο για να κρύβονται. Οι λαμπτήρες φωτισμού ή λυχνίες προσομοίωσης ηλιακού
φωτός δεν θα πρέπει να αποτελούν τη μόνη πηγή θερμότητας στα ερπετά, ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει λαμπτήρας
υπεριώδους ακτινοβολίας ο οποίος να χρησιμοποιείται ανάλογα.
1.13 Ειδικά για τα ενυδρεία, πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή νερού στα συστήματα επανακυκλοφορίας ή επαρκής διήθηση
του νερού, έτσι ώστε να απομακρύνονται τα αιωρούμενα στερεά και τα απόβλητα και οι παράμετροι του νερού (οξυγόνο,
αζωτούχες ενώσεις, διοξείδιο του άνθρακα, pH, αλατότητα) να διατηρούνται εντός φυσιολογικών ορίων για τα είδη ζώων
που διατηρούνται. Εφόσον είναι απαραίτητο πρέπει να γίνεται συμπληρωματικός αερισμός του νερού. Πρέπει να
αποφεύγεται η συσσώρευση αμμωνίας, νιτρωδών αλάτων και διοξειδίου του άνθρακα. Τα ζώα πρέπει να έχουν στη
διάθεση τους επαρκή όγκο νερού για κανονική κολύμβηση.
1.14 Ο χώρος και ο εξοπλισμός εντός αυτού πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με συχνότητα που να
εξασφαλίζει την καταλληλότητα των υγειονομικών συνθηκών. Η συχνότητα καθαρισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από
μια φορά ανά εικοσιτετράωρο. Εξαίρεση αποτελούν τα ενυδρεία όπου η ελάχιστη συχνότητα εξαρτάται από την ποιότητα
του νερού (συγκέντρωση οξυγόνου, αμμωνίας, νιτρικών, νιτρωδών, τιμή pH). Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης
πρέπει να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα ζώα. Μη προβλεπόμενη χρήση τους, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή,
απαγορεύεται. Προσοχή πρέπει να δίδεται στην αποφυγή παρουσίας καταλοίπων των υλικών αυτών στους χώρους
διατήρησης των ζώων, μετά τη διενέργεια του καθαρισμού και απολύμανσης και την τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση
ζώων σε αυτούς.
1.15 Τα απόβλητα των ζώων και η λερωμένη στρωμνή πρέπει να τοποθετούνται σε αδιαπέραστους κλειστούς περιέκτες
και να απομακρύνονται από το υποστατικό σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1.16 Όλα τα εξαρτήματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή θερμότητας πρέπει να μην είναι προσβάσιμα από τα ζώα.
1.17 Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε τα ζώα που διατηρούνται στο χώρο να μην ενοχλούνται από άλλα ζώα,
από το κοινό ή από άλλα αίτια.
1.18 Πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ζώα ούτως ώστε να είναι δυνατή η ανά πάσα στιγμή επιθεώρηση
τους.
2. Συνθήκες υγείας και μεταχείρισης των ζώων
2.1 Όλα τα ζώα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση υγείας. Ασθενή ή τραυματισμένα ζώα πρέπει να απομονώνονται και
να τυγχάνουν κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής και φροντίδας, χωρίς καθυστέρηση, από κτηνίατρο. Η διενέργεια
οποιουδήποτε χειρισμού με σκοπό τη θεραπεία σε ασθενές ή τραυματισμένο ζώο χωρίς οδηγίες κτηνιάτρου, απαγορεύεται.
2.2 Όλα τα ζώα πρέπει να επιθεωρούνται από τους αδειούχους φροντιστές του υποστατικού σε τακτά χρονικά διαστήματα
και με συχνότητα όχι μικρότερη από μια φορά ανά εικοσιτετράωρο. Όλα τα ζώα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση υγείας
και ελεύθερα εμφανούς παρασίτωσης και άλλων κλινικών συμπτωμάτων. Ασθενή ή τραυματισμένα ζώα θα πρέπει να
απομονώνονται άμεσα από τα υπόλοιπα.
2.3 Δεν επιτρέπεται η νοσηλεία ζώων εάν δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι νοσηλείας και απομόνωσης για τα ασθενή και
τραυματισμένα ζώα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 1, πρέπει να είναι
εκτός κοινής θέας και πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισμένοι από τους χώρους διατήρησης άλλων ζώων. Οι χώροι
νοσηλείας και απομόνωσης μπορούν να βρίσκονται είτε εντός, είτε εκτός του υποστατικού.
2.4 Ευθανασία ζώου πραγματοποιείται μόνο από κτηνίατρο και μόνο όταν κρίνεται αναγκαία. Σε περίπτωση ευθανασίας
ζώου ο κάτοχος του πιστοποιητικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό θανάτου από κτηνίατρο για το υπό αναφορά ζώο.
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2.5 Ανάλογα με το είδος, το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την ιδιοσυγκρασία και άλλα χαρακτηριστικά, η διατήρηση των ζώων
μπορεί να είναι ατομική, κατά ζεύγη ή ομαδική. Μη συμβατά ζώα, είτε σε επίπεδο είδους, είτε σε επίπεδο ατόμου (π.χ.
λόγω συμπεριφοράς), δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διατηρούνται στον ίδιο χώρο. Επιπλέον, ζώα που ανήκουν
σε είδη θηρευτών δεν πρέπει να έχουν οπτική επαφή με ζώα που ανήκουν σε είδη θηραμάτων.
2.6 Πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων από εγκεκριμένο συνεργείο.
2.7 Οι σκύλοι πρέπει τουλάχιστον μια φορά ανά εικοσιτετράωρο να ασκούνται εκτός του χώρου διατήρησής τους.
2.8 Τα ζώα πρέπει να είναι προστατευμένα από θορύβους οι οποίοι τους προκαλούν ανησυχία.
3. Παροχή τροφής και νερού
3.1 Σε όλα τα ζώα πρέπει να παρέχεται με κατάλληλη συχνότητα ικανοποιητική ποσότητα τροφής η σύνθεση της οποίας
να είναι κατάλληλη για το είδος και την ηλικία του ζώου στο οποίο παρέχεται.
3.2 Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχώς στη διάθεση τους καθαρό νερό.
3.3 Οι ποτίστρες και οι ταΐστρες πρέπει να είναι τοποθετημένες κατά τέτοιο τρόπο που να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
κοπρανώδους ή άλλης φύσεως επιμόλυνσης τους.
3.4 Οι ποτίστρες και οι ταΐστρες πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ικανοποιητική συχνότητα ούτως ώστε
να είναι καθαρές συνεχώς.
3.5 Οι ποτίστρες και οι ταΐστρες πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό ώστε όλα τα ζώα να έχουν πρόσβαση σε τροφή και
νερό χωρίς να προκαλούνται διαμάχες.
3.6 Η διατροφή σαρκοφάγων ζώων με ζωντανά ζώα απαγορεύεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις διατροφής με ασπόνδυλα
ζώα (π.χ. έντομα ή σκουλήκια).
3.7 Η παροχή νεκρών ζώων ως τροφή σαρκοφάγων ζώων δεν πρέπει να γίνεται σε κοινή θέα.
4. Αποθήκευση ζωοτροφών και προετοιμασία σιτηρεσίου
4.1 Οι ζωοτροφές πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς, μη τοξικούς και στεγανούς περιέκτες, οι οποίοι πρέπει να
παρέχουν ικανοποιητική προστασία από τρωκτικά, υγρασία, σήψη ή επιμόλυνση από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες.
4.2 Ο χώρος παρασκευής του σιτηρεσίου πρέπει να είναι καθαρός και εξοπλισμένος κατάλληλα. Εάν αποθηκεύεται κρέας
νωπό, κατεψυγμένο, ή μαγειρεμένο, πρέπει να υπάρχει ανάλογη ψυκτική εγκατάσταση.
5. Επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Στην πρόσοψη του υποστατικού πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτος αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
6. Παροχή ενημερωτικού υλικού και πληροφοριών για τη φροντίδα των ζώων
6.1 Στους αγοραστές ζώων, κατά τη στιγμή της αγοράς, πρέπει να διατίθεται ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες σχετικά
με τη φροντίδα των ζώων που αποκτούν.
6.2 Οι αγοραστές ζώων υπογράφουν σχετικό έντυπο προς επιβεβαίωση της παραλαβής του εν λόγω ενημερωτικού υλικού
και των πληροφοριών φροντίδας των ζώων που αποκτούν.
7. Επάρκεια προσωπικού
7.1 Τα μέλη του προσωπικού που φροντίζουν τα ζώα πρέπει να είναι επαρκή σε αριθμό, ώστε όλα τα ζώα του υποστατικού
να τυγχάνουν επαρκούς φροντίδας.
7.2 Τα μέλη του προσωπικού που φροντίζουν τα ζώα πρέπει να κατέχουν επαγγελματική άδεια φροντιστή ζώων η οποία
να είναι σε ισχύ και να καλύπτει τις κατηγορίες ζώων που βρίσκονται υπό τη φροντίδα του καθενός.
8. Τήρηση αρχείων
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να τηρεί, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, επικαιροποιημένα τα ακόλουθα αρχεία:
8.1. Αρχείο εισερχόμενων / εξερχόμενων ζώων, με τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε ζώο.
8.1.1. Είδος ζώου (Κοινή και επιστημονική ονομασία)
8.1.2. Φυλή
8.1.3. Φύλο
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8.1.4. Ηλικία
8.1.5. Ατομικά στοιχεία ταυτοποίησης (κωδικός μικροπλακέτας, αριθμός δακτυλίου, αριθμός ενωτίου, αριθμός
τατουάζ, άλλο)
8.1.6. Αριθμός ζώων, αν πρόκειται για παρτίδα ζώων τα οποία δεν ταυτοποιούνται ατομικά
8.1.7. Ημερομηνία άφιξης
8.1.8. Προέλευση του ζώου (ονομασία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός έγκρισης / εγγραφής)
8.1.9. Ημερομηνία πώλησης
8.1.10. Εκδήλωση ασθένειας, θεραπευτική αγωγή και όνομα επιβλέποντος κτηνιάτρου (όπου ισχύει)
8.1.11. Ημερομηνία θανάτου (όπου ισχύει)
8.1.12. Αίτιο θανάτου (όπου ισχύει)
8.1.13. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ήθελε εύλογα ζητήσει η αρμόδια αρχή
8.2

Αρχείο απολυμάνσεων και καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων.

8.3 Οι πληροφορίες των αρχείων διατηρούνται για την περίοδο των τελευταίων τριών ετών τουλάχιστον και είναι στη
διάθεση της αρμόδιας αρχής όποτε αυτές ζητηθούν.
9. Ταυτοποίηση και εγγραφή ζώων
9.1 Όλοι οι σκύλοι ανεξαρτήτως προέλευσης, καθώς και οι γάτες, τα κουνάβια και τα ψιττακοειδή που έχουν διακινηθεί
στη Δημοκρατία από το εξωτερικό, πρέπει να είναι ταυτοποιημένα, είτε βρίσκονται στο υποστατικό για πώληση είτε όχι.
9.2 Ταυτοποιημένα πρέπει να είναι και οποιαδήποτε επιπρόσθετα είδη ζώων καθορίσει η αρμόδια αρχή.
9.3 Για όλους τους σκύλους, τις γάτες και τα κουνάβια που διατηρούνται στο υποστατικό πρέπει να υπάρχει
επικαιροποιημένο Βιβλιάριο Υγείας ή Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ζώου Συντροφιάς το οποίο πρέπει να δίδεται στον αγοραστή
κατά την πώληση του ζώου.
9.4 Όλοι οι σκύλοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται στον περί Σκύλων Νόμο, πρέπει να
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εγγραφής σκύλων που τηρείται από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δυνάμει του
περί Σκύλων Νόμου, είτε βρίσκονται στο υποστατικό για πώληση είτε όχι.
10. Απαγορεύσεις
10.1 Απαγορεύεται η πώληση θηλαστικών πριν από τον απογαλακτισμό τους ή πριν τη λήξη της φυσιολογικής, με βάση
το είδος του ζώου, περιόδου γαλουχίας τους, καθώς και η πώληση ζώων τα οποία δεν είναι σε θέση να λάβουν από μόνα
τους την τροφή τους.
10.2 Ανεξάρτητα από την πιο πάνω γενική απαγόρευση, απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γάτων σε ηλικία μικρότερη
των οκτώ (8) εβδομάδων, κουνελιών σε ηλικία μικρότερη των πέντε (5) εβδομάδων, ινδικών χοιριδίων σε ηλικία μικρότερη
των τεσσάρων (4) εβδομάδων, των υπόλοιπων τρωκτικών σε ηλικία μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων και πτηνών πριν
την ολοκλήρωση της πτεροφυΐας τους.
10.3 Απαγορεύεται η πώληση ζώων με υποψία ασθένειας, εμφανή συμπτώματα ασθένειας ή τραύματα.
10.4 Απαγορεύεται η πώληση και η με στόχο την πώληση διαφήμιση, προσφορά ή έκθεση ζώων ή αυγών για επώαση
που δεν ανήκουν στις κατηγορίες ή τα είδη ζώων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.
10.5 Απαγορεύεται η πώληση ζώων σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή
των κηδεμόνων τους.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
(cm2)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΖΩΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΥΨΟΣ (cm) (1)

(cm2)
1

Μύες (Ποντικοί)

330

100

12

2

Επίμυες (Αρουραίοι)

1500

600

18

3

Κρικητοί (Χάμστερς)

800

250

14

4

Ινδικά χοιρίδια

2500

900

23

5

Τσιντσιλά

4000

2000

60

6

Γερβίλοι

1200

250

18

7

Σκίουροι

3000

1500

75

Έως 3 kg

3500

3000

45

Άνω των 3 έως 5 kg

4200

3000

45

Άνω των 5 kg

5400

3000

60

8

Κουνέλια (2)

9

Κουνάβια (3)

4500

1500

50

10

Γάτες (4)

15000

7500

180

Έως 5 kg

40000

5000

180

Άνω των 5 kg έως 10 kg

40000

10000

180

Άνω των 10 kg έως 15 kg

40000

15000

180

Άνω των 15 kg έως 20 kg

40000

20000

180

Άνω των 20 kg

80000

40000

180

11

Σκύλοι (5)

(1) Ως ύψος χώρου διατήρησης νοείται η κάθετη απόσταση μεταξύ του δαπέδου και της εσωτερικής πλευράς της οροφής.
(2) Για τα κουνέλια το ύψος του χώρου διατήρησης πρέπει να είναι αρκετό ώστε να μπορούν να σταθούν όρθια χωρίς τα αυτιά
τους να αγγίζουν την οροφή. Ο χώρος είναι προτιμότερο να είναι ορθογώνιος.
(3) Για τα κουνάβια η επιφάνεια δαπέδου του χώρου διατήρησης πρέπει οπωσδήποτε να είναι ορθογωνίου σχήματος και όχι
τετραγώνου, για να διευκολύνονται οι κινητικές δραστηριότητες.
(4) Για τις γάτες εκτός από την επιφάνεια δαπέδου απαιτούνται επιπλέον υπερυψωμένες δομές ή ράφια ελάχιστης επιφάνειας
5000 cm2 ανά ζώο στην οποία προστίθενται 2500 cm2 για κάθε επιπλέον ζώο.
(5) Για τους σκύλους τουλάχιστον το 50% της ελάχιστης επιφάνειας πρέπει να είναι στεγασμένο και να αποτελεί το χώρο
ανάπαυσης των ζώων.

20
34
30

34

35
85

Μικρά παρακίτς και κονούρες (Small parakeets and
conures)

Μεγάλα παρακίτς και κονούρες και μικροί μακάο
(Large parakeets and conures and small macaws)

Παπαγάλοι Αμαζονίου / Αμαζόνες (Amazon parrots)

Αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος
συμπεριλαμβανομένου του τίμνιχ (African grey parrot
including timneh)

Μικροί και μεσαίου μεγέθους κακατουά (Small and
medium cockatoos)

Μεγάλοι κακατουά και μακάο (Large cockatoos and
macaws)

Καναρίνι (Canary)

Πιτσιλωτός σπίνος (Zebra finch)

Περιστέρι (Pigeon)

Μουσοφαγίδες (Turaco)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

40-50

35

10-12

10-12

15

Αγαπόρνις (Lovebird)

3

30

18

(1)

(cm)

ΜΗΚΟΣ
ΠΤΗΝΟΥ

Κοκατίλ (Cockatiel)

(Budgerigar)

Mελοψιττακός / Mπατζεριγκάρ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

1

A/A

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΤΗΝΑ

50

70

22

22

110

75

70

60

70

35

28

48

30

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΦΤΕΡΟΥΓΩΝ (cm)

100

140

44

44

220

150

140

120

140

70

56

96

60

Μ

75

105

33

33

165

112.5

105

90

105

52.5

42

72

45

Π

ΕΝΑ ΠΤΗΝΟ

75

105

33

33

165

112.5

105

90

105

52.5

42

72

45

Υ

Ίδιες με του ενός
πτηνού με
εξαίρεση το
πλάτος το οποίο
πρέπει να είναι
τουλάχιστον δύο
φορές το
άνοιγμα
φτερούγων

ΔΥΟ ΠΤΗΝΑ

(2)

20

10

5

5

20

20

20

20

20

10

10

10

5

% Επιπλέον επιφάνεια
για κάθε επιπλέον
πτηνό (Μ x Π)

Τουλάχιστον δύο
φορές το άνοιγμα
φτερούγων

Υ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΤΗΝΩΝ

(Μ=ΜΗΚΟΣ Π=ΠΛΑΤΟΣ Υ=ΥΨΟΣ)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (cm)

705

Πάπιες (4)

17

20000

Άνω των 2000

20000

Έως 500
20000

20000

Άνω των 3500

Άνω των 500 έως 2000

20000

20000

Άνω των 300 έως 1200
Άνω των 1200 έως 3500

20000

1500

10000 (3)
Έως 300

10000

200

200

200

200

200

200

50

30

150

150

150

100

100

50

75

75

75

40

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
(cm)

(4) Συμπεριλαμβάνεται τεχνητή λίμνη η οποία έχει ελάχιστη επιφάνεια 5000 cm2 ανά 20000 cm2 επιφάνειας χώρου διατήρησης και ελάχιστο βάθος 30 cm. Στην εν λόγω λίμνη δεν μπορεί να αναλογεί επιφάνεια
μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας του χώρου διατήρησης των πτηνών.

(3) Η επιφάνεια αυτή αφορά τη στέγαση ορτυκιών κατά ζεύγη.

(2) Οι κατηγορίες πτηνών που αναφέρονται στον Πίνακα είναι ενδεικτικές και ανεξάρτητα με το είδος, ισχύουν τα ακόλουθα: Για διατήρηση ενός πτηνού το μήκος, το πλάτος και το ύψος του χώρου πρέπει να είναι
τουλάχιστον δύο (2), μιάμιση (1.5) και μιάμιση (1.5) φορές το άνοιγμα φτερούγων του πτηνού, αντίστοιχα. Σε περίπτωση διατήρησης δύο πτηνών πρέπει και το πλάτος του χώρου να είναι τουλάχιστον δύο (2)
φορές το άνοιγμα φτερούγων του πτηνού. Σε περίπτωση διατήρησης πέραν των δύο πτηνών, το ύψος του χώρου πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) φορές το άνοιγμα φτερούγων του πτηνού και η επιφάνεια
δαπέδου (Μ x Π) να αυξάνεται σε σχέση με αυτή της διατήρησης δύο πτηνών σε ποσοστό ανάλογα με τον πιο πάνω πίνακα.

5000

3300

2000

5000

2500

2000

1000

6000

30000

5500

4000

Άνω των 20000

20000

Άνω των 4000 έως 8000

3500

20000

20000

Άνω των 600 έως 4000

1700

Άνω των 16000 έως 20000

20000

Έως 600

2100

20000

20000

Άνω των 2400

1300

1100

500

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΗΝΟ (cm2)

Άνω των 8000 έως 16000

20000

Άνω των 1800 έως 2400

20000

Άνω των 600 έως 1800

(1) Ως μήκος πτηνού νοείται η οριζόντια απόσταση από την άκρη του ράμφους μέχρι την άκρη της ουράς.

Χήνες

Ορτύκια

16

18

Γαλοπούλες

15

(4)

Όρνιθες

14

10000

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
(cm2)

Έως 600

ΜΑΖΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΝΟΥ (g)

706

707
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΙΑ

Α/Α

1

2

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χερσαία ερπετά πλην
των φιδιών (π.χ.
σαύρες, χερσαίες
χελώνες κ.ο.κ.)

Φίδια

Ημιυδρόβια και
ημιχερσαία αμφίβια
(π.χ. βάτραχοι,
σαλαμάνδρες, φρύνοι
κ.ο.κ.)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
(cm2)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΖΩΟ (cm2)

Έως 5

600

100

25

Άνω των 5 έως 10

1600

300

25

Άνω των 10 έως 15

3500

600

25

Άνω των 15 έως 20

6000

1200

25

Άνω των 20 έως 30

10000

2000

25

Άνω των 30

20000

5000

25

Έως 30

300

150

10

Άνω των 30 έως 40

400

200

12

Άνω των 40 έως 50

600

300

15

Άνω των 50 έως 75

1200

600

20

Άνω των 75

2500

1200

28

Έως 5

1500

200

20

Άνω των 5 έως 7,5

3500

500

30

Άνω των 7,5

4000

700

30

ΜΗΚΟΣ ΖΩΟΥ
(cm) (1)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
(cm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΒΑΘΟΣ ΝΕΡΟΥ
(cm)

4

5

Υδρόβια ερπετά (π.χ.
υδρόβιες χελώνες
κ.ο.κ.)

Υδρόβια αμφίβια

Έως 5

600

100

10

Άνω των 5 έως 10

1600

300

15

Άνω των 10 έως 15

3500

600

20

Άνω των 15 έως 20

6000

1200

30

Άνω των 20 έως 30

10000

2000

35

Άνω των 30

20000

5000

40

Έως 10

300

75

13

Άνω των 10 έως 15

600

150

13

Άνω των 15 έως 20

920

230

15

Άνω των 20 έως 30

1900

450

15

Άνω των 30

3150

800

20

(1) Ως μήκος ζώου για τα ζώα με ουρά νοείται η οριζόντια απόσταση από την άκρη του ρύγχους μέχρι την άκρη της ουράς, για τα
ζώα χωρίς ουρά η οριζόντια απόσταση από την άκρη του ρύγχους μέχρι την οπή της κλοάκης και για τα ζώα με κέλυφος η
οριζόντια απόσταση από πρόσθιο μέχρι το οπίσθιο άκρο του κελύφους.

