ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 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
Συνοπτικός τίτλος

Ερμηνεία

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει
του άρθρου 32 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994
έως 2013, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και
Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του
2016.
2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
«ζώα συντροφιάς» σημαίνει τα ζώα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες ή
στα είδη που περιλαμβάνονται στον πίνακα του Παραρτήματος IV·

46(Ι) του 1994
94(Ι) του 1997
75(Ι) του 2000
43(Ι) του 2002
45(Ι) του 2008
135(Ι) του 2009
15(Ι) του 2011
55(Ι) του 2013

«Νόμος» σημαίνει τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμους
του 1994 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

«υποστατικό πώλησης ζώων συντροφιάς» σημαίνει την επιχείρηση όπου
κρατούνται ζωντανά ζώα συντροφιάς με σκοπό την πώλησή τους.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες
Κανονισμούς και οι οποίοι δεν έτυχαν διαφορετικού καθορισμού σε αυτούς,
θα έχουν την ίδια έννοια, η οποία αποδίδεται σε αυτούς τους όρους από το
Νόμο.

Πεδίο εφαρμογής

3. (1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στην κατοχή και πώληση ζώων
συντροφιάς.
(2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται σε εκείνα τα υποστατικά όπου
κρατούνται ή βρίσκονται ζώα των οποίων η διασφάλιση της ευημερίας
ρυθμίζεται είτε από άλλους Κανονισμούς ή Διατάγματα που έχουν εκδοθεί
δυνάμει του Νόμου είτε από άλλο Νόμο.

Απαγορευτικές
διατάξεις

4. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων άλλης κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας,
κανένα πρόσωπο νομικό ή φυσικό δεν επιτρέπεται να κατέχει, ή/και να εισάγει,
ή/και να μετακινεί από άλλο κράτος μέλος, ή/και να πωλεί, ή/και με στόχο την
πώληση να διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει ζώα που δεν ανήκουν στα
ζώα συντροφιάς όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 2.
(2) Κανένα πρόσωπο νομικό ή φυσικό δεν επιτρέπεται να πωλεί, ή/και με στόχο
την πώληση να διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει ζώα συντροφιάς, χωρίς
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να διατηρεί υποστατικό πώλησης ζώων συντροφιάς.
(3) Κανένα πρόσωπο νομικό ή φυσικό δεν επιτρέπεται να διατηρεί υποστατικό
πώλησης ζώων συντροφιάς χωρίς την εξασφάλιση πιστοποιητικού διασφάλισης
όρων ευημερίας από την αρμόδια αρχή (στο εξής «πιστοποιητικό»), σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.
(4) Κανένα πρόσωπο νομικό ή φυσικό δεν επιτρέπεται να πωλεί, ή/και με
στόχο την πώληση να διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει ζώα συντροφιάς
με στόχο την πώληση σε ακάλυπτο ή καλυμμένο χώρο στον οποίο
πραγματοποιείται υπαίθριο, στάσιμο, λιανικό εμπόριο.
(5) Η διάθεση ζώων συντροφιάς ως έπαθλο / δώρο / βραβείο σε δημόσιες
εκδηλώσεις, τυχερά παιχνίδια κτλ απαγορεύεται.
Αίτηση έκδοσης
πιστοποιητικού
διασφάλισης
όρων ευημερίας

5. (1) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση έκδοσης
πιστοποιητικού υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπο.
(2) Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε νομικό πρόσωπο και όπου αυτό δεν υπάρχει,
σε φυσικό πρόσωπο.
(3) Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται να διατηρεί υποστατικό πώλησης
ζώων εάν δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας.

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα Ι

(4) Ο ενδιαφερόμενος διασφαλίζει ότι τα υποστατικά, ο εξοπλισμός και το
προσωπικό πληρούν τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών και του
Παραρτήματος ΙΙ και δεν τοποθετεί στο υποστατικό ζώα, προτού αποκτήσει
πιστοποιητικό.
(5) Για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή γραπτή
αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι, η οποία πρέπει να
αναφέρει και να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία και
έγγραφα:
(α) Το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό δελτίου
ταυτότητας / διαβατηρίου του αιτητή και εάν αφορά νομικό πρόσωπο, το
όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού.
(β) Την ονομασία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποστατικού
πώλησης ζώων.
(γ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα πιο κάτω έγγραφα:
(i)

Αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας από τον
Έφορο εταιρειών

(ii)

Αντίγραφο του πιστοποιητικού σύνθεσης της εταιρείας από τον
Έφορο εταιρειών

(iii) Αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να εκπροσωπήσει την εταιρεία.
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Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
17.5.2002
16.5.2003
13.5.2011.

(δ) Κατάλογο των μελών του προσωπικού που θα φροντίζει τα ζώα με αριθμό
δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου του καθενός προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η κατοχή επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων που
εκδίδεται δυνάμει των περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών
Ζώων Διαταγμάτων του 2002 έως 2011, όπως αυτά εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
(ε) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία εύλογα ζητηθούν από την αρμόδια αρχή.

Παράρτημα ΙΙΙ

Εξέταση αίτησης
και έκδοση
πιστοποιητικού
διασφάλισης
όρων ευημερίας
Παράρτημα ΙΙ
Παράτημα ΙΙΙ
Παράρτημα Ι
Δημοσίευση στην
επίσημη
ιστοσελίδα της
αρμόδιας αρχής
Υποχρέωση
ενημέρωσης για
αλλαγή
πληροφοριακών
στοιχείων και
εγγράφων
Απόρριψη
αίτησης
Προθεσμία
εξέτασης αίτησης

(6) Με την αίτηση καταβάλλονται και τα τέλη εξέτασης της αίτησης σύμφωνα με
το Παράρτημα ΙΙΙ. Νοείται ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μετά από
την εξέτασή της, δεν επιστρέφονται τα τέλη εξέτασης της αίτησης.
6. (1) Η αρμόδια αρχή, αφού ικανοποιηθεί από την εξέταση της αίτησης και την
επιθεώρηση του υποστατικού ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙ των παρόντων Κανονισμών και νοουμένου ότι έχουν καταβληθεί
από τον αιτητή τα σχετικά τέλη έκδοσης του πιστοποιητικού σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙΙ, χορηγεί εγγράφως στον αιτητή πιστοποιητικό σύμφωνα με το
Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι.
(2) Τα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό
ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής.

δημοσιεύονται στην

(3) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
οποιεσδήποτε αλλαγές των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων της
αίτησης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση αιτιολογώντας
επαρκώς την απόφασή της για απόρριψη αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού
και την κοινοποιεί γραπτώς στον αιτητή.
(5) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το
οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Όταν δικαιολογείται από την
πολυπλοκότητα του θέματος, η προθεσμία δύναται να παραταθεί μία φορά, από
την αρμόδια αρχή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 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.

Επιθεωρήσεις
των υποστατικών

7. Η αρμόδια αρχή διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις των υποστατικών πώλησης
ζώων συντροφιάς για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των
παρόντων Κανονισμών.

Αναστολή /
Ανάκληση του
πιστοποιητικού
διασφάλισης
όρων ευημερίας

8. (1) Σε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται οι απαιτήσεις των παρόντων
Κανονισμών η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει το
πιστοποιητικό.
(2) Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή επιδίδει στον κάτοχο του
πιστοποιητικού ειδοποίηση αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι.
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(3) Η ειδοποίηση αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή
προτίθεται να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο, καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν και το χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση και παρέχει πληροφορίες
για το δικαίωμα της ένστασης.
(4) Σε περίπτωση αναστολής και ακόλουθης συμμόρφωσης του κατόχου του
πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού για
την επανισχύ του σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος Ι.

Παράρτημα Ι
Δικαίωμα
ένστασης

9. (1) Οποτεδήποτε η αρμόδια αρχή προτίθεται να:
(α) αρνηθεί την έκδοση πιστοποιητικού ή
(β) αναστείλει ή ανακαλέσει το πιστοποιητικό,
επιδίδει στον ενδιαφερόμενο αιτητή / κάτοχο του πιστοποιητικού ειδοποίηση για
την πρόθεσή της να ενεργήσει όπως πιο πάνω.
(2) Η ειδοποίηση αυτή αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή
προτίθεται να ενεργήσει και παρέχει πληροφορίες για το δικαίωμα της
ένστασης.

Παράρτημα ΙΙΙ

(3) Ο αιτητής / κάτοχος του πιστοποιητικού έχει το δικαίωμα, να υποβάλει
γραπτή ένσταση προς την αρμόδια αρχή. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί
στην αρμόδια αρχή εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
επίδοσης της ειδοποίησης και θα συνοδεύεται από τα σχετικά τέλη σύμφωνα με
το Παράρτημα ΙΙΙ, τα οποία πρέπει να καταβληθούν μέσα σε δύο εργάσιμες
ημέρες από την επίδοση της ειδοποίησης.
(4) Η ένσταση εξετάζεται από τριμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από δύο
επίσημους κτηνιάτρους, εκτός από τον επίσημο κτηνίατρο ο οποίος εξέδωσε την
προσβαλλόμενη απόφαση και από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται γραπτώς
από τον υποβάλλοντα την ένσταση. Οι δύο επίσημοι κτηνίατροι που
συμμετέχουν στην τριμελή επιτροπή, κατά προτίμηση θα είναι ιεραρχικά
ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδώσαντος την απόφαση άρνησης έκδοσης /
αναστολής / ανάκλησης του πιστοποιητικού επίσημου κτηνιάτρου. Τα μέλη της
τριμελούς επιτροπής διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή.
(5) Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και
λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών της, είναι τελική και υπόκειται σε άμεση
εφαρμογή.
(6) (α) Νοείται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης θα
αναστέλλεται το πιστοποιητικό δεδομένου ότι η αναστολή αυτή δε θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων που κρατούνται στο
υποστατικό.
(β) Νοείται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης ο κάτοχος του
πιστοποιητικού δεν έχει δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης.
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Παύση κράτησης
ή πώλησης ζώων
σε υποστατικά
πώλησης ζώων
συντροφιάς

10. (1) Ο κάτοχος πιστοποιητικού οφείλει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν παύσει
την πώληση / κράτηση ζώων να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή για την
πρόθεσή του ορίζοντας την ημερομηνία κατά την οποία η παύση πώλησης θα
λάβει χώρα και ταυτόχρονα,
(2) ο κάτοχος πιστοποιητικού οφείλει σε περίπτωση ανάκλησης του
πιστοποιητικού είτε από την αρμόδια αρχή είτε κατόπιν δικής του έκκλησης, να
καταθέσει γραπτώς για έγκριση, πρόταση στην αρμόδια αρχή για την τελική
διάθεση των ζώων.
(3) Εάν η πρόταση του κατόχου του πιστοποιητικού δεν εγκριθεί από την
αρμόδια αρχή ή / και ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν είναι σε θέση να
συμμορφωθεί ή να συνεργαστεί με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, τότε:
(α) Η εκάστοτε Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων ενημερώνεται
γραπτώς εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την αρμόδια αρχή με σκοπό να
διευθετήσει την τελική διάθεση των ζώων.
(β) Εάν, το πολύ σε δύο ημέρες, η τελική διάθεση των ζώων κριθεί από την
Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων αδύνατη, τότε θα ενημερώνεται
γραπτώς η αρμόδια αρχή για να προχωρήσει σε ευθανασία των ζώων.
(γ) Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η πιο πάνω διαδικασία θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων η αρμόδια αρχή δύναται
κατά την κρίση της, να προχωρήσει σε ευθανασία των ζώων.
(δ) Νοείται ότι σε περίπτωση ευθανασίας των ζώων ο κάτοχος του
πιστοποιητικού δεν έχει δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης.
(4) Οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες προκύψουν για τη μεταχείριση των ζώων
μέχρι την τελική διάθεση τους θα βαρύνουν τον κάτοχο του πιστοποιητικού.
(5) Περαιτέρω, οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες προκύψουν για την εφαρμογή
των προνοιών των παρόντων Κανονισμών και του Νόμου, αυτά βαρύνουν τον
κάτοχο του πιστοποιητικού και μπορούν να διεκδικηθούν από την αρμόδια αρχή
με αστική αγωγή εναντίον του.

Αλλαγή κατόχου
πιστοποιητικού
διασφάλισης
όρων ευημερίας.

11. Σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του πιστοποιητικού, ο υποψήφιος νέος
κάτοχος οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή γραπτή αίτηση για έκδοση
νέου πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στους
Κανονισμούς 5 και 6.

Διάθεση ζώων
που δεν ανήκουν
στα ζώα
συντροφιάς

12. (1) Σε περίπτωση ανεύρεσης ζώου που δεν ανήκει στα ζώα συντροφιάς και
το οποίο δεν είναι δηλωμένο στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
(2) του Κανονισμού 15, 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 υποστατικό, χωρίς να παραχωρείται οποιαδήποτε
αποζημίωση στον κάτοχο του ζώου.
(2) Εάν ο κάτοχος του ζώου δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί ή να
συνεργαστεί με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, τότε:
(α) Η εκάστοτε Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων ενημερώνεται
γραπτώς εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την αρμόδια αρχή με σκοπό να
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διευθετήσει την τελική διάθεση του ζώου.
(β) Εάν, το πολύ σε δύο ημέρες, η τελική διάθεση του ζώου κριθεί από την
Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων αδύνατη, τότε θα ενημερώνεται
γραπτώς η αρμόδια αρχή για να προχωρήσει σε ευθανασία του ζώου.
(γ) Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η πιο πάνω διαδικασία θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην καλή διαβίωση του ζώου η αρμόδια αρχή δύναται
κατά την κρίση της, να προχωρήσει σε ευθανασία του ζώου.
(δ) Νοείται ότι σε περίπτωση ευθανασίας του ζώου ο κάτοχος του ζώου δεν έχει
δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης.
(3) Οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες προκύψουν για τη μεταχείριση του ζώου
μέχρι την τελική διάθεση του θα βαρύνουν τον κάτοχο του ζώου.
Μη επιστροφή
τελών

13. Τέλη που καταβάλλονται με την υποβολή αιτήσεων δεν επιστρέφονται σε
περίπτωση απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης.

Τροποποίηση
Παραρτήματος IV

14. Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δύναται να
τροποποιήσει το Παράρτημα IV των παρόντων Κανονισμών, μετά από σύσταση
της αρμόδιας αρχής, με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην επίσημη
εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατικές
διατάξεις

15. (1) Στα υφιστάμενα και λειτουργούντα πριν από την έναρξη ισχύος των
παρόντων Κανονισμών υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς, μπορούν να
κρατούνται ζώα χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού, μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες
μετά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών.
(2) Κάτοχος ζώου που δεν ανήκει στα ζώα συντροφιάς, οφείλει εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών να ενημερώσει την
αρμόδια αρχή με ενυπόγραφη γραπτή δήλωσή του.

Έναρξη ισχύος

16. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης
τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγμα 1
Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων Συντροφιάς κατά την
Πώλησή τους) Κανονισμοί
Κανονισμός 5(5)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Προς Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Α.1. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Να συμπληρωθεί στην περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο)
1.

Όνομα και Επώνυμο

2.

Διεύθυνση

3.

Στοιχεία
επικοινωνίας

Αριθμός σταθερού
τηλεφώνου
Αριθμός κινητού
τηλεφώνου
Αριθμός φαξ

4.

Διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail)
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
/ Διαβατηρίου

Α.2. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Να συμπληρωθεί στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο)
1.

Όνομα

2.

Διεύθυνση

3.

Στοιχεία
επικοινωνίας

Αριθμός σταθερού
τηλεφώνου
Αριθμός κινητού
τηλεφώνου
Αριθμός φαξ

Διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail)
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
1.

Ονομασία
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2.

Διεύθυνση

3.

Στοιχεία
επικοινωνίας

Αριθμός σταθερού
τηλεφώνου
Αριθμός κινητού
τηλεφώνου
Αριθμός φαξ

Διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail)
Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Κατάλογος των μελών του προσωπικού που θα φροντίζει τα ζώα με αριθμό δελτίου
ταυτότητας / διαβατηρίου του καθενός προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατοχή επαγγελματικής
άδειας φροντιστή ζώων
2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας από τον Έφορο εταιρειών (σε
περίπτωση νομικού προσώπου)
3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σύνθεσης της εταιρείας από τον Έφορο εταιρειών (σε
περίπτωση νομικού προσώπου)
4. Αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας για να εκπροσωπήσει την εταιρεία (σε περίπτωση νομικού προσώπου)

Όνομα και επώνυμο του υποβάλλοντος την αίτηση ……………………………………………...………
Υπογραφή ………………………………...…………...
Ημερομηνία …………………..………………...……...
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Υπόδειγμα 2
Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων Συντροφιάς κατά την
Πώλησή τους) Κανονισμοί
Κανονισμός 6(1)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Αρ. Πιστοποιητικού: ………….
Δια του παρόντος ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ασκώντας τις εξουσίες που του
παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 έως 2013
και των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων Συντροφιάς κατά την
Πώλησή τους)Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, χορηγεί
στο(ν)/στη(ν) ……...………………………………………………………………………………….……….
πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας του υποστατικού πώλησης ζώων συντροφιάς με την
ονομασία ………………………….…………………………………………………… που βρίσκεται στη
διεύθυνση ………………………………………………….…………………………………….....…………
Τέλη έκδοσης πιστοποιητικού: 200 ευρώ
Αρ. απόδειξης είσπραξης: …………………

Σφραγίδα
Ημερομηνία: ……………………..

Υπογραφή: …………….…………………...…
Διευθυντής
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
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Υπόδειγμα 3
Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων Συντροφιάς κατά την
Πώλησή τους) Κανονισμοί
Κανονισμός 8(2)
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ / ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός .................................................
Ημερομηνία: .....................................
Προς: ................................................................................................................
Κατά

την

επιθεώρηση

που

έγινε

στο

υποστατικό

πώλησης

ζώων

συντροφιάς

....................................................................................... με αριθμό πιστοποιητικού διασφάλισης
όρων ευημερίας

.............................. στις ........./........./..............., διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω

ελλείψεις / παραβάσεις:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Με βάση την πιο πάνω νομοθεσία, αναστέλλεται / ανακαλείται* το πιο πάνω πιστοποιητικό .
Σε περίπτωση αναστολής, καλείστε όπως εντός …………….. ημερών συμμορφωθείτε με τις πιο
κάτω υποδείξεις για αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί. Σε περίπτωση που δεν
συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις αυτές εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το πιο
πάνω πιστοποιητικό θα ανακληθεί.
Υποδείξεις – Μέτρα συμμόρφωσης:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Σύμφωνα με

τη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε γραπτή ένσταση, εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης. Η ένσταση πρέπει να
συνοδεύεται από τα σχετικά τέλη τα οποία πρέπει να πληρωθούν μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες
από την επίδοση της παρούσας ειδοποίησης.
Επίσημος Κτηνίατρος

Ο παραλαβών

Όνομα:...........................................................

Όνομα: ........................................................

Υπογραφή: ....................................................

Υπογραφή: .................................................

*Διαγράφεται αναλόγως
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Υπόδειγμα 4
Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων Συντροφιάς κατά την
Πώλησή τους) Κανονισμοί
Κανονισμός 8(4)
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΙΣΧΥΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός .................................................
Ημερομηνία: .....................................
Προς: ................................................................................................................
Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των .................. ημερών που καθορίστηκε στο
έντυπο

αναστολής

του

πιστοποιητικού

διασφάλισης

όρων

ευημερίας

ημερομηνίας

.......................... διαπιστώθηκε ότι έχετε συμμορφωθεί με τις σχετικές υποδείξεις. Ως εκ τούτου το
πιστοποιητικό με αριθμό …………………….. τίθεται σε επανισχύ.
Επίσημος Κτηνίατρος

Ο παραλαβών

Όνομα:...........................................................

Όνομα: ........................................................

Υπογραφή: ....................................................

Υπογραφή: .................................................

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμοί 5(4), 6(1)
ΜΕΡΟΣ Α: ΟΡΟΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
1. Χώρος κράτησης ζώων
1.1

Κάθε ζώο πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια κράτησης του στο υποστατικό να κρατείται 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 κράτησης 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 κρατούνται σε χώρο όπου ανεξαρτήτως κατεύθυνσης μπορούν να ανοίξουν
απρόσκοπτα τις φτερούγες τους.
(β) Η θερμοκρασία στον κάθε χώρο κράτησης πρέπει να είναι εντός των φυσιολογικών ορίων για
το είδος και την ηλικία των ζώων που κρατούνται.
(γ) Ο χώρος κράτησης 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 κρατείται. Κατά κανόνα στα ζώα πρέπει να διατίθεται μια αδιάκοπη
περίοδος σκότους διάρκειας περίπου 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.
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1.4

Ο χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και εμπλουτισμένος ώστε να

ικανοποιούνται οι ανάγκες των ζώων που κρατούνται.
1.5 Ειδικότερα:
(α) Για όλα τα είδη τρωκτικών, ως στοιχεία εμπλουτισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωλήνες,
κιβώτια και ράφια αναρρίχησης, καθώς και ξύλινα ραβδάκια για μάσημα και ροκάνισμα.
(β) Για τα κουνέλια ως στοιχεία εμπλουτισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν χορτονομή,
αχυρόμπαλες και ραβδιά για μάσημα καθώς και χώροι για να κρύβονται.
(γ) Για τα ινδικά χοιρίδια ως στοιχεία εμπλουτισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 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 κρατούνται σε ζεύγη ή ομαδικά, τη
δυνατότητα να κρατούν 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.
(στ) Για τα πτηνά ως στοιχεία εμπλουτισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 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 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κλαδιά, φύλλα, τεμάχια φλοιού δέντρων, πέτρες ή άλλα κατάλληλα τεχνητά
υλικά.
1.5

Οι οροφές και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ανθεκτικά, με λεία επιφάνεια,

στεγανή, που μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί εύκολα.
1.6

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
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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.
1.7

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. Επιπλέον, για τις γάτες πρέπει 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.
1.8

Σε περίπτωση κράτησης ζώων σε περισσότερα του ενός επίπεδα, δεν πρέπει να πέφτουν

στα κατώτερα επίπεδα νερό, ούρα, περιττώματα ή άλλα υλικά από τα ανώτερα επίπεδα.
1.9

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.
1.10

Το νερό που χρησιμοποιείται από τα ζώα για εμβάπτιση και κολύμβηση πρέπει να είναι

καθαρό.
1.11

Τα τεράριουμ των ερπετών από τροπικούς βιότοπους 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.
1.12

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
κρατούνται. 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.
1.13

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
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παρουσίας καταλοίπων των υλικών αυτών στους χώρους κράτησης των ζώων, μετά τη διενέργεια
του καθαρισμού και απολύμανσης και την τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση ζώων σε αυτούς.
1.14

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.
1.15

Όλα τα εξαρτήματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή θερμότητας δεν θα πρέπει να είναι

προσβάσιμα από τα ζώα.
1.16

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε τα ζώα που κρατούνται στο χώρο να μην

ενοχλούνται από άλλα ζώα, από το κοινό ή από άλλα αίτια.
1.17

Πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ζώα ούτως ώστε να είναι δυνατή η ανά

πάσα στιγμή επιθεώρηση τους.
2. Συνθήκες υγείας και διαβίωσης των ζώων
2.1

Όλα τα ζώα πρέπει να επιθεωρούνται 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.
2.2

Ασθενή ή τραυματισμένα ζώα πρέπει 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.
2.3 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 κράτησης 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.

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 κρατούνται 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

Τα ζώα δεν πρέπει να εκτίθενται προς πώληση εκτός του υποστατικού, εκτός εάν

πληρούνται όλοι οι όροι των σημείων 1 και 2.
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2.7

Πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης επιβλαβών τρωκτικών και εντόμων με

τη χρήση σκευασμάτων τα οποία είναι εγκεκριμένα και πάντοτε με βάση τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
2.8

Ειδικά οι σκύλοι πρέπει τουλάχιστον μια φορά ανά εικοσιτετράωρο να ασκούνται.

2.9

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 νερό το οποίο να είναι καθαρό και

απαλλαγμένο από βλαβερούς μικροβιακούς και χημικούς παράγοντες.
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.

4. Αποθήκευση ζωοτροφών
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
Στους αγοραστές ζώων, κατά τη στιγμή της αγοράς, πρέπει να διατίθεται ενημερωτικό υλικό και
πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των ζώων που αποκτούν.

17

7. Εκπαίδευση 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.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
(cm2)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΖΩΟ
(cm2)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΥΨΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
(cm) (1)

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

200

Έως 5 kg

40000

5000

200

Άνω των 5 kg έως 10 kg

40000

10000

200

11

Σκύλοι (5)
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Άνω των 10 kg έως 15
kg

40000

15000

200

Άνω των 15 kg έως 20
kg

40000

20000

200

Άνω των 20 kg

80000

40000

200

(1) Ως ύψος χώρου κράτησης νοείται η κάθετη απόσταση μεταξύ του δαπέδου και της
εσωτερικής πλευράς της οροφής.
(2) Για τα κουνέλια το ύψος του χώρου 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 κράτησης 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
/ 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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΤΗΝΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΠΤΗΝΟ
(cm2)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΥΨΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
(cm)

ΜΗΚΟΣ ΠΤΗΝΟΥ
(cm) (1)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
(cm2)

1

Έως 15

3100

300

60

2

Άνω των 15 έως
και 20)

3100

400

60

3

Άνω των 20 έως
και 25

4500

550

60

4

Άνω των 25 έως
και 35

8400

1000

80

5

Άνω των 35 έως
και 45

14400

6000

100

6

Άνω των 45 έως
και 55

22000

10000

120

7

Άνω των 55 έως
και 65

31200

15000

150

8

Άνω των 65 έως
και 75

42000

21000

180

9

Άνω των 75

65000

30000

180

ΜΑΖΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΤΗΝΟΥ
(g)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
(cm2)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΠΤΗΝΟ
(cm2)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΥΨΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
(cm)

Έως 600

10000

500

40

Άνω των 600 έως
1800

20000

1100

75

Άνω των 1800 έως
2400

20000

1300

75

Άνω των 2400

20000

2100

75

Α/Α

10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όρνιθες
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11

12

13

14

Γαλοπούλες

Έως 600

20000

1700

50

Άνω των 600 έως
4000

20000

3500

100

20000

4000

100

20000

5500

150

Άνω των 16000
έως 20000

20000

6000

150

Άνω των 20000

30000

10000

150

10000 (2)

1500

30

Έως 300

20000

1000

50

Άνω των 300 έως
1200

20000

2000

200

Άνω των 1200 έως
3500

20000

2500

200

Άνω των 3500

20000

5000

200

Έως 500

20000

2000

200

Άνω των 500 έως
2000

20000

3300

200

Άνω των 2000

20000

5000

200

Άνω των 4000 έως
8000
Άνω των 8000 έως
16000

Ορτύκια

Πάπιες

(3)

Χήνες (3)

(1) Ως μήκος πτηνού νοείται η οριζόντια απόσταση από την άκρη του ράμφους μέχρι την άκρη
της ουράς.
Τα πτηνά που αναφέρονται δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο και δεν περιλαμβάνουν όλες
τις οικογένειες / είδη πτηνών. Ο εν λόγω κατάλογος έχει ως σκοπό την ενδεικτική αναφορά σε
συνήθεις ομάδες / κατηγορίες πτηνών συντροφιάς και τις απαιτήσεις χώρου για αυτά.
(2) Η επιφάνεια αυτή αφορά τη στέγαση ορτυκιών κατά ζεύγη.
(3) Συμπεριλαμβάνεται τεχνητή λίμνη η οποία έχει ελάχιστη επιφάνεια 5000 cm2 ανά 20000
cm2 επιφάνειας χώρου κράτησης και ελάχιστο βάθος 30 cm. Στην εν λόγω λίμνη δεν μπορεί
να αναλογεί επιφάνεια μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας του χώρου
κράτησης των πτηνών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΙΑ

Α/Α

1

2

3

4

5

600

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΖΩΟ
(cm2)
100

1600

300

25

3500

600

25

6000

1200

25

10000

2000

25

20000

5000

25

300

150

10

400

200

12

600

300

15

1200

600

20

2500

1200

28

Έως 5
Άνω των 5 έως
7,5

1500

200

20

3500

500

30

Άνω των 7,5

4000

700

30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΗΚΟΣ ΖΩΟΥ
(cm) (1)

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

Έως 5
Άνω των 5 έως
10
Άνω των 10 έως
15
Άνω των 15 έως
20
Άνω των 20 έως
30
Άνω των 30

Φίδια

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

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

Υδρόβια αμφίβια

Έως 30
Άνω των 30 έως
40
Άνω των 40 έως
50
Άνω των 50 έως
75
Άνω των 75

Έως 5
Άνω των 5 έως
10
Άνω των 10 έως
15
Άνω των 15 έως
20
Άνω των 20 έως
30
Άνω των 30
Έως 10

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
(cm2)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΥΨΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
(cm)
25

600

100

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΒΑΘΟΣ
ΝΕΡΟΥ (cm)
10

1600

300

15

3500

600

20

6000

1200

30

10000

2000

35

20000

5000

40

300

75

13

23

Άνω των 10 έως
600
150
13
15
Άνω των 15 έως
920
230
15
20
Άνω των 20 έως
1900
450
15
30
Άνω των 30
3150
800
20
(1) Ως μήκος ζώου νοείται για τα ζώα με ουρά 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κανονισμοί 5(6), 6(1), 9(3)
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
1. Εξέταση αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας: 50 ευρώ
2. Έκδοση πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας: 200 ευρώ
3. Εξέταση ένστασης: 150 ευρώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κανονισμός 2(1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ / ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΖΩΩΝ
Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ

1

Σκύλος

Dog

Canis lupus familiaris

2

Γάτα

Cat

Felis catus

3

Κουνάβι

Ferret

Mustela putorius furo

4

Κουνέλι

Rabbit

Oryctolagus cuniculus

5

Χοίρος

Pig

Sus scrofa

6

Πρόβατο

Sheep

Ovis aries

7

Goat

Capra hircus

Cattle

Bos taurus

9

Αίγα
Βοοειδή (Ευρωπαϊκός
και Ινδικός Βους)
Άλογο

Horse

Equus caballus

10

Γαϊδούρι

Donkey

Equus asinus

11

Μουλάρι και Γίννος

Mule and Hinny

Equus asinus x Equus caballus

12

Τρωκτικά

13

Πτηνά

14

Ψάρια

15

Αμφίβια εξαιρουμένων των δηλητηριωδών ειδών
Ερπετά εξαιρουμένων των ειδών των οικογενειών Boidae και Pythonidae, των ειδών της
τάξης Crocodylia και των δηλητηριωδών ειδών
Ασπόνδυλα εξαιρουμένων των δηλητηριωδών ειδών αραχνών και σκορπιών

8

16
17

