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ΟΙ  ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ 2013 

 

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. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται 

σε αυτό δυνάμει του άρθρου 32 των περί Προστασίας και 

Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 έως 2013, εκδίδει τους 

ακόλουθους Κανονισμούς. 

  

Συνοπτικός  

τίτλος 

 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί  

Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και 

Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά 

Φύλαξης) Κανονισμοί του 2019.  

  

Ερμηνεία 2. -(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια- 

  

 «γάτα» σημαίνει ζώο του είδους Felis silvestris catus ή Felis catus 

κάθε ηλικίας, φυλής και φύλου·  

  

 «ζώα» σημαίνει σκύλους ή/και γάτες.  

  

 «Νόμος» σημαίνει τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 

Νόμους του 1994 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται. 

  

 «πιστοποιητικό» σημαίνει το πιστοποιητικό διασφάλισης όρων 

ευημερίας· 

  

 «σκύλος» σημαίνει ζώο του είδους Canis lupus familiaris ή Canis 

familiaris κάθε ηλικίας, φυλής και φύλου· 
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 «υποστατικό» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

  

 (α) Εκτροφείο στο οποίο κρατούνται ζώα με σκοπό την 

αναπαραγωγή τους για κερδοσκοπικό σκοπό. 

  

 (β) ξενοδοχείο στο οποίο κρατούνται ζώα με σκοπό την 

προσωρινή παραμονή ή φιλοξενία τους για κερδοσκοπικό σκοπό 

και δεν προορίζονται για πώληση. 

  

 (γ) καταφύγιο στο οποίο κρατούνται ζώα με σκοπό την παραμονή 

τους για μη κερδοσκοπικό σκοπό.  

  

 

 

184 (Ι) του 2002 

137 (Ι) του 2005. 

(δ) υποστατικό φύλαξης σκύλων στο οποίο κρατούνται αδέσποτοι 

σκύλοι υπό την ευθύνη του Δημοτικού ή του Κοινοτικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με τον περί Σκύλων Νόμo. 

  

 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους 

παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε 

αυτούς, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από 

το Νόμο. 

  

Έκδοση  

πιστοποιητικού. 

3. -(1) Κανένα πρόσωπο δεν λειτουργεί υποστατικό χωρίς την 

εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού  από την αρμόδια αρχή. 

  

 

 

 

 

(2) Για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην αρμόδια 

αρχή αίτηση,  σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κανονισμού 10, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 

ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα: 

  

 (α) Το όνομα και επώνυμο, τη διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας 

και αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτητή 

στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον αριθμό 

εγγραφής και την  επωνυμία καθώς και τα στοιχεία του 

νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικού προσώπου.  
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 (β) το είδος του υποστατικού. 

   

 (γ) τα είδη ζώων τα οποία θα παραμένουν στο εν λόγω 

υποστατικό. 

   

 (δ) κάτοψη του  υποστατικού στην οποία να προσδιορίζονται οι 

θέσεις και οι διαστάσεις: 

  (i) των χώρων παραμονής των ζώων και των λοιπών 

χώρων που χρησιμοποιούνται,  

  (ii) των τεχνικών εγκαταστάσεων και 

  (iii) των περιφράξεων· 

   

 (ε) αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και της άδειας 

οικοδομής. 

   

 (στ) (i) αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως της 

Εταιρείας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη ή του Πιστοποιητικού Εγγραφής 

Σωματείου ή Ιδρύματος του Εφόρου Σωματείων και 

Ιδρυμάτων. 

  (ii) αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου. 

   

 (ζ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία εύλογα ζητηθούν από την 

αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των παρόντων 

Κανονισμών. 

  

 

Παράρτημα Ι. 

(3) Με την αίτηση καταβάλλονται τα τέλη εξέτασης της αίτησης 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.   

        

       Νοείται ότι, τα καταφύγια και τα υποστατικά φύλαξης σκύλων 

εξαιρούνται από την καταβολή τελών για εξέταση αίτησης και των 

τελών για έκδοση του πιστοποιητικού. 

  

 
 

(4) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση και επιθεωρεί το  
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Παράρτημα ΙΙ 

Παράρτημα Ι. 

 

υποστατικό και αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι όροι που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και εφόσον έχουν καταβληθεί τα 

τέλη σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, εκδίδει το πιστοποιητικό σε 

έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

10. 

  

 (5) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ενημερώνει αμέσως την αρμόδια 

αρχή για οποιεσδήποτε αλλαγές των στοιχείων της αίτησης μετά 

την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού. 

  

 (6) Τέλη που έχουν καταβληθεί σε σχέση με την εξέταση της 

αίτησης ή σε σχέση με την έκδοση του πιστοποιητικού δεν  

επιστρέφονται. 

 

 

 

Αλλαγή  του  

κατόχου του 

πιστοποιητικού. 

4. Σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του πιστοποιητικού ο 

υποψήφιος νέος κάτοχος οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 

νέα αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον 

Κανονισμό 3. 

  

Επιθεωρήσεις των 

υποστατικών. 

5. Η αρμόδια αρχή διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις των 

υποστατικών για να διαπιστώσει την συμμόρφωση προς τις 

απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. 

  

Αναστολή ή  

ακύρωση  

του  

πιστοποιητικού.  

6. -(1) Σε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται όλες ή μερικές 

από τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών η αρμόδια αρχή:  

 

 

 

(α) (i) Παρέχει στον κάτοχο του πιστοποιητικού προειδοποίηση 

συμμόρφωσης, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού 10, στην οποία καθορίζονται τα 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τη χρονική 

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η 

συμμόρφωση. 

   

    (ii) εάν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν λάβει τα πιο 
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 πάνω μέτρα, η αρμόδια αρχή δύναται να προχωρήσει στην 

υλοποίηση των μέτρων αυτών και οποιαδήποτε έξοδα ή 

δαπάνες προκύψουν βαρύνουν τον κάτοχο του 

πιστοποιητικού. 

   

 (β) αναστέλλει ή ακυρώνει την ισχύ του πιστοποιητικού σε 

περίπτωση που ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν 

συμμορφώνεται με τα μέτρα που καθορίζονται στην 

υποπαράγραφο (α) ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο η αρμόδια αρχή κρίνει ότι επιβάλλεται η άμεση 

αναστολή ή ακύρωση του. 

  

 (2) Σε περίπτωση αναστολής ή ακύρωσης του πιστοποιητικού η 

αρμόδια αρχή επιδίδει στον κάτοχο του πιστοποιητικού σχετική 

ειδοποίηση αναστολής ή ακύρωσης, σε έντυπο που καθορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 10, 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. 

  

 (3) Σε περίπτωση αναστολής και ακόλουθης συμμόρφωσης του 

κατόχου του πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον 

κάτοχο του πιστοποιητικού για την επαναφορά της ισχύος, σε 

έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

10. 

  

Τερματισμός 

λειτουργίας. 

7. Σε περίπτωση όπου ο κάτοχος πιστοποιητικού προτίθεται να 

τερματίσει τη λειτουργία του υποστατικού οφείλει, τουλάχιστον 30 

ημέρες προηγουμένως, να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή 

για την πρόθεση του αυτή. 

  

Διάθεση  

των ζώων. 

8-(1) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει, σε περίπτωση 

τερματισμού της λειτουργίας του υποστατικού ή σε περίπτωση 

ακύρωσης του πιστοποιητικού του, να υποβάλει γραπτώς πρόταση 

στην αρμόδια αρχή για την τελική διάθεση των ζώων. 
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 (2) Εάν η αρμόδια αρχή δεν εγκρίνει την πρόταση ή στην 

περίπτωση όπου ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν είναι σε θέση 

να συμμορφωθεί ή να συνεργαστεί με τις οδηγίες της αρμόδιας 

αρχής για την τελική διάθεση των ζώων, η αρμόδια αρχή 

ενημερώνει αμέσως την εκάστοτε Επαρχιακή Επιτροπή ευημερίας 

των ζώων, όπως αυτή καθορίζεται στο Νόμο, με σκοπό να 

διευθετηθεί η τελική διάθεσή τους.  

  

 (3) Εάν η διάθεση των ζώων από την Επαρχιακή Επιτροπή είναι 

αδύνατη, τότε αυτή ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή για να 

αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό των ζώων. 

  

Είσπραξη  

οφειλών. 

9. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής, από τον 

κάτοχο του πιστοποιητικού, των εξόδων ή δαπανών που 

προκύπτουν από την διαχείριση των ζώων μέχρι και την τελική 

διάθεσή τους, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και 

εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη 

Δημοκρατία. 

  

Έντυπα. 10. Η αρμόδια αρχή καθορίζει τα έντυπα για υποβολή αιτήσεων, 

ειδοποιήσεων, πιστοποιητικών ή διαχείριση άλλων θεμάτων που 

αφορούν την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών. 

  

Μεταβατική 

διάταξη. 

11. Υποστατικά που λειτουργούσαν πριν την έναρξη ισχύος των 

παρόντων Κανονισμών δύνανται να συνεχίσουν την λειτουργία 

τους μέχρι 18 μήνες από την έναρξη ισχύος των παρόντων 

Κανονισμών. Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα τέτοιο υποστατικό 

δεν δύναται να λειτουργεί εκτός εάν συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Κανονισμός 3) 

 

ΤΕΛΗ 

 

1. Εξέταση αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας    

 

50 Ευρώ 

2. Έκδοση πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας 

 

150 Ευρώ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(Κανονισμός 3) 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ OPOI ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

 

1. Εξωτερική περίφραξη 

Πρέπει να υπάρχει εξωτερική περίφραξη για να παρεμποδίζεται τόσο η διαφυγή των ζώων 

που κρατούνται και η είσοδος άλλων αδέσποτων ή άγριων ζώων, όσο και η πρόσβαση σε μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα. Η περίφραξη πρέπει να είναι ασφαλής για τα ζώα. 

 

2. Χώρος κράτησης ζώων 

2.1 Ο χώρος πρέπει να είναι κατασκευασμένος με τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος 

τραυματισμού όσο και κίνδυνος διαφυγής των ζώων. 

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

πάσα στιγμή επιθεώρησή τους. 

2.3 Τα ζώα πρέπει να είναι προφυλαγμένοι από ρεύματα, αέρα, βροχή, άμεση έκθεση στον 

ήλιο και άλλα δυσμενή καιρικά φαινόμενα. 

2.4 Το μέγεθος του χώρου κράτησης των ζώων πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ειδικούς 

όρους που αναφέρονται πιο κάτω. 

2.5 Η επιφάνεια που κοιμούνται τα ζώα πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και μαλακή, να 

προστατεύει από τη θερμοκρασία του δαπέδου και αρκετή για τον αριθμό των ζώων 

που διατηρούνται. 

2.6 Τα ζώα δεν παραμένουν διαρκώς στο σκοτάδι ή το φως. Η φυσική εναλλαγή της ημέρας 

και της νύχτας πρέπει να τηρείται, ακόμη και τις ημέρες αργίας του υποστατικού. Για το 

σκοπό αυτό πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλος φυσικός ή τεχνητός φωτισμός. 

2.7 O φωτισμός πρέπει να επιτρέπει την επιθεώρηση των ζώων. Όπου είναι απαραίτητο να 

υπάρχει επαρκής τεχνητός φωτισμός. 

2.8 Ο αερισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιείται η συγκέντρωση υγρασίας, 

αμμωνίας και δυσάρεστων οσμών. 

2.9 Η θερμοκρασία στον κάθε χώρο κράτησης πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στη 

φυσιολογική για το είδος και την ηλικία του ζώου που διατηρείται στο χώρο αυτό και 

μπορεί να επιτευχθεί είτε με φυσικά είτε με τεχνητά μέσα. 

2.10 Το δάπεδο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό, μη πορώδες, μη 

απορροφητικό και ανθεκτικό στην υγρασία υλικό, το οποίο δεν ερεθίζει τα πέλματα των 
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ζώων και γενικά δεν είναι επιβλαβές για τα ζώα. Το δάπεδο πρέπει να μπορεί να 

καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να αντέχει το βάρος των ζώων. 

2.11 Η οροφή και οι τοίχοι πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από  ανθεκτικά υλικά, να έχουν 

λεία επιφάνεια, να είναι στεγανά και να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

εύκολα. 

2.12 Πρέπει να υπάρχει σύστημα αποχέτευσης για να απομακρύνονται επαρκώς τα 

απόβλητα (κόπρανα, ούρα, τροφή, ακάθαρτο νερό κτλ). Στις γάτες θα πρέπει να 

παρέχονται δίσκοι με καθαρή και επαρκούς βάθους στρωμνή (ειδική άμμος, πριονίδι, 

ροκανίδι κτλ), οι οποίοι πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. 

2.13 Πρέπει να υπάρχει σύστημα παροχής νερού για χρήση κατά τον καθαρισμό των χώρων 

και του εξοπλισμού. 

2.14 Ειδικά για τις γάτες πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα αναρρίχησης και ξυσίματος 

νυχιών. 

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

προσβάσιμα από τα ζώα. 

 

3. Συνθήκες υγείας και μεταχείρισης των ζώων      

3.1 Τα ζώα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με συχνότητα όχι 

μικρότερη από δύο φορές ανά εικοσιτετράωρο.   

3.2 Όλα τα ζώα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση υγείας. 

3.3 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. 

3.4 Ανάλογα με 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, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 

διατηρούνται στον ίδιο χώρο ούτε και να έχουν οπτική και ηχητική επαφή. Επίσης, θα 

πρέπει να υπάρχουν μέτρα με στόχο την αποφυγή ανεπιθύμητων συζεύξεων. 

3.5 Οι τοκετοομάδες ζώων (εάν υπάρχουν) πρέπει να διατηρούνται χωριστά και να μην 

έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι τοκετού όπως 

περιγράφεται πιο κάτω στους ειδικούς όρους. 

3.6 Σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης ασθένειας η οποία περιλαμβάνεται στις 

γνωστοποιητέες ασθένειες πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια αρχή. 
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4. Παροχή τροφής και νερού 

4.1 Σε όλα τα ζώα πρέπει να παρέχεται καθημερινά και με κατάλληλη συχνότητα 

ικανοποιητική ποσότητα τροφής η οποία να ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες 

των ζώων. Με εξαίρεση ζώα των οποίων η φυσιολογία ορίζει διαφορετικά, καθώς και σε 

περίπτωση όπου υπάρχει σαφής εντολή κτηνιάτρου η οποία ορίζει διαφορετικά, σε όλα 

τα ενήλικα ζώα πρέπει να παρέχεται τροφή με συχνότητα όχι μικρότερη από μια φορά 

ανά εικοσιτετράωρο. 

4.2 Εξασφαλίζεται η πρόσβαση κάθε ζώου στην τροφή, παρέχοντας και επαρκή χώρο ώστε 

να περιορίζεται ο ανταγωνισμός. 

4.3 Το νερό που χορηγείται σε σκύλους και γάτες θα πρέπει να είναι διαθέσιμο συνεχώς και 

απαλλαγμένο από βλαβερούς μικροβιακούς και χημικούς παράγοντες. 

4.4 Τα δοχεία τροφής και νερού πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με 

ικανοποιητική συχνότητα ούτος ώστε να είναι καθαρά.  Με εξαίρεση την παροχή ξηράς 

τροφής, η τροφή δεν χορηγείται εάν δεν αφαιρεθούν από τα σκεύη τα υπολείμματα της 

παλιάς τροφής. Τα δοχεία τροφής και νερού πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά τέτοιο 

τρόπο που να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κοπρανώδους ή άλλης φύσεως 

επιμόλυνσης τους. 

 

5. Αποθήκευση ζωοτροφών και προετοιμασία σιτηρεσίου 

5.1 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. 

5.2 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. 

 

6. Καθαριότητα 

6.1 Ο χώρος και ο εξοπλισμός εντός αυτού πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

με συχνότητα που να εξασφαλίζει κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Η συχνότητα 

καθαρισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από μια φορά ανά εικοσιτετράωρο. Ο κάθε 

χώρος πρέπει να απολυμαίνεται κάθε φορά που κενώνεται. 

6.2 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. 
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6.3 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. 

 

7. Κτηνίατρος 

7.1 Ο κάτοχος του πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας οφείλει να αποτείνεται σε 

ιδιώτη εγγεγραμμένο κτηνίατρο για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων.  

7.2 Η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κτηνιάτρου και η φύλαξη σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή σε χώρους με 

ελεγχόμενη και περιορισμένη πρόσβαση.  

7.3 Ευθανασία ζώου πραγματοποιείται μόνο από ιδιώτη εγγεγραμμένο κτηνίατρο. 

 

8. Χώρος απομόνωσης 

8.1 Πρέπει να υπάρχει χώρος απομόνωσης ο οποίος δεν πρέπει να επικοινωνεί άμεσα με 

το χώρο κράτησης των υπολοίπων ζώων. Στο χώρο αυτό τοποθετείται κάθε ζώο για το 

οποίο υπάρχει υποψία ασθένειας, ή θέματα συμπεριφοράς ή τραυματισμός ώστε να 

αξιολογηθεί η κατάστασή του.  

8.2 Ο χρόνος απομόνωσης προσαρμόζεται για τις ασθένειες ανάλογα με το χρόνο 

επώασης και την κλινική εκδήλωση των κοινών μολυσματικών νοσημάτων και για τη 

συμπεριφορά και τον τραυματισμό, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

9. Επάρκεια προσωπικού 

9.1 Τα μέλη του προσωπικού που θα φροντίζουν ζώα πρέπει να κατέχουν επαγγελματική 

άδεια φροντιστή ζώων, δυνάμει των περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών 

Ζώων Διαταγμάτων του 2002 έως 2011 όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, η οποία να είναι σε ισχύ και να καλύπτει τις κατηγορίες ζώων που 

βρίσκονται υπό τη φροντίδα του καθενός. 

9.2 Ο αριθμός του προσωπικού πρέπει να είναι επαρκής σε σχέση με τον αριθμό των 

ζώων. Αναλογία 1 φροντιστής για μέχρι 40 ζώα το οκτάωρο θεωρείται ικανοποιητική. 

 

10. Τήρηση  αρχείων 

1. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να τηρεί, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

επικαιροποιημένα τα ακόλουθα αρχεία:  

10.1.1. Αρχείο εισερχόμενων / εξερχόμενων ζώων, με τις ακόλουθες πληροφορίες για 

κάθε ζώο: 
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(α)  Είδος 

(β)  Φυλή  

(γ)  Φύλο 

(δ)  Όνομα 

(ε)  Ημερομηνία γέννησης  

Για τα καταφύγια και τα υποστατικά φύλαξης σκύλων ημερομηνία, ώρα και 

περιοχή που βρέθηκε το ζώο 

(στ)  Κωδικός μικροπλακέττας (όπου εφαρμόζεται)  

(ζ)  Περιγραφή (χρώμα, άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) 

(η)  Κατάσταση υγείας (εμβολιασμοί, αποπαρασιτισμοί) 

(θ)  Ημερομηνία άφιξης 

 (ι)  Ημερομηνία αναχώρησης / τελικής διάθεσης / θανάτου (όπου ισχύει) 

(ια) Εκδήλωση ασθένειας, θεραπευτική αγωγή και όνομα επιβλέποντος 

κτηνιάτρου (όπου ισχύει) 

(ιβ)  Αίτιο θανάτου (όπου ισχύει) 

(ιγ) Για τα εκτροφεία πρέπει επιπλέον για κάθε ζώο που γεννιέται να 

καταχωρούνται το όνομα, η φυλή και ο κωδικός μικροπλακέττας (όπου 

εφαρμόζεται)  της μητέρας και του πατέρα. 

(ιδ) Για τα ξενοδοχεία πρέπει επιπλέον να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) του ιδιοκτήτη, ενός 

ιδιώτη εγγεγραμμένου κτηνιάτρου που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης και ενός 

ατόμου που θα είναι στη διάθεση του ξενοδοχείου σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης. Επίσης θα πρέπει να καταγράφονται οι τυχόν διατροφικές ή/και 

άλλες ειδικές απαιτήσεις του ζώου.  

10.1.2. Αρχείο απολυμάνσεων και καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων 
 

2. Οι πληροφορίες των αρχείων διατηρούνται για την περίοδο των τελευταίων τριών ετών 

τουλάχιστον και είναι στη διάθεση της αρμόδιας αρχής όποτε αυτές ζητηθούν. 

 

11. Επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

Στην πρόσοψη του υποστατικού πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτος αριθμός τηλεφώνου 

επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

12. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις και βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο 

Όλα τα ζώα που κρατούνται σε εκτροφεία, ξενοδοχεία και καταφύγια πρέπει: 
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12.1 Να είναι καλυμμένα με το κατάλληλο εμβολιακό σχήμα, ανάλογα με την ηλικία τους και 

σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των εμβολίων, τουλάχιστον για τις πιο 

κάτω ασθένειες:  

 

Σκύλοι 

(α)   Νόσος Carré 

(β)   Λοιμώδης ηπατίτιδα 

(γ)   Λεπτοσπείρωση 

(δ)   Παρβοίωση 

(ε)   Ιός παραγρίπης 

 

Γάτες 

(α)  Ιός ρινοτραχειίτιδας 

(β)  Καλυκοϊός 

(γ)  Χλαμυδίωση 

(δ)  Λοιμώδης πανλευκοπενία 

 

12.2 Να ακολουθούν πρόγραμμα αποπαρασίτωσης για εκτοπαράσιτα και ενδοπαράσιτα. 

12.3 Να διαθέτουν δεόντως συμπληρωμένο και επικαιροποιημένο Βιβλιάριο Υγείας ή 

Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ζώου Συντροφιάς. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ 

 

Σκύλοι και γάτες 

1. Απαγορεύεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή  ζώα που τα ανατομικά και φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά τους μπορεί να αποδειχτούν βλαβερά για την υγεία και την ευημερία του 

θηλυκού ζώου αναπαραγωγής και των απογόνων τους. 

2. Όταν τα ζώα φτάσουν στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής ή σε περίπτωση που 

ένα ζώο κρίνεται ακατάλληλο για αναπαραγωγή και ο εκτροφέας δεν επιθυμεί να το 

κρατήσει, οφείλει να το στειρώσει και να το διαθέσει.  

3. Απαγορεύεται η διάθεση ζώων που δεν συνοδεύονται από δεόντως συμπληρωμένο και 

επικαιροποιημένο Βιβλιάριο Υγείας ή Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ζώου Συντροφιάς. 

 

Σκύλοι 

1. Οι θηλυκοί σκύλοι πρέπει να γονιμοποιούνται μετά από το δεύτερο οιστρικό κύκλο. 

2. Η γονιμοποίηση πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση εννιά μηνών από τον τελευταίο 

τοκετό. 

3. Ο αριθμός των τοκετών σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός θηλυκού σκύλου πρέπει να μην 

υπερβαίνει τις επτά. 

4. Απαγορεύεται η πώληση κουταβιών ηλικίας μικρότερης των οκτώ εβδομάδων. 

 

Γάτες 

1. H μέγιστη συχνότητα των τοκετών πρέπει να είναι δύο φορές το χρόνο. 

2. Το ανώτατο όριο ηλικίας για αναπαραγωγή είναι επτά χρονών. 

3. Απαγορεύεται η πώληση γατών ηλικίας μικρότερης των οκτώ εβδομάδων. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Για όλα τα υποστατικά: 

1. Τα ζώα πρέπει να διαθέτουν ένα ενιαίο χώρο ανάπαυσης και ελεύθερης πρόσβασης. Ο 

χώρος ανάπαυσης και τουλάχιστον ο μισός χώρος ελεύθερης πρόσβασης πρέπει να 

είναι καλυμμένος.  

2. Όλοι οι κλειστοί χώροι πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 1,8 m.  

3. Οι ελάχιστες διαστάσεις των πλευρών του κάθε χώρου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα 

ζώα που κρατούνται να μπορούν ταυτόχρονα να ξαπλώνουν άνετα με τεντωμένα άκρα. 

 

Για ξενοδοχεία και εκτροφεία: 

1. Για σκύλους και ανάλογα με το σωματικό βάρος τους: 

(α) Εάν τα ζώα κρατούνται ατομικά, πρέπει να διατίθεται για κάθε σκύλο: 

Σωματικό 

βάρος 

Ελάχιστη επιφάνεια 

δαπέδου χώρου 

ανάπαυσης 

Ελάχιστη επιφάνεια 

δαπέδου χώρου 

ελεύθερης 

πρόσβασης 

Ελάχιστη επιφάνεια 

δαπέδου χώρου 

άσκησης 

< 7 kg 0,25 m² 0,6 m² 6 m² 

7 - 20 Kg 0,5 m² 0,8 m² 9 m² 

21 - 40 kg 0,7 m² 1,2 m² 16 m² 

> 40 kg 1,5 m² 3 m² 25 m² 

 

(β) Εάν τα ζώα κρατούνται ομαδικά, πρέπει να διατίθεται για κάθε σκύλο που 

προστίθεται: 

Σωματικό 

βάρος 

Επιπρόσθετη 

ελάχιστη επιφάνεια 

δαπέδου χώρου 

ανάπαυσης 

Επιπρόσθετη 

ελάχιστη επιφάνεια 

δαπέδου χώρου 

ελεύθερης 

πρόσβασης 

Επιπρόσθετη 

ελάχιστη επιφάνεια 

δαπέδου χώρου 

άσκησης 

< 7 kg 0,5 m² 0,6 m² 1 m² 

7 - 20 kg 0,75 m² 0,8 m² 1,2 m² 

21 - 40 kg 1,2 m² 1,2 m² 1,5 m² 

> 40 kg 1,5 m² 3 m² 1,7 m² 
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2. Για γάτες και ανάλογα με τον αριθμό τους: 

Αριθμός 

γατών 

Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 

χώρου ανάπαυσης 

Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 

χώρου ελεύθερης πρόσβασης 

1 1 m² 1,7 m² 

2 1,5 m² 2,2 m² 

3 1,7 m² 2,5 m² 

Για κάθε επιπρόσθετη γάτα η επιφάνεια δαπέδου χώρου ανάπαυσης αυξάνεται 

κατά 0,2 m² και η επιφάνεια δαπέδου χώρου ελεύθερης πρόσβασης αυξάνεται 

κατά 0,3 m². 

 

3. Για θηλυκούς σκύλους και γάτες που κρατούνται με την τοκετοομάδα τους, οι πιο πάνω 

επιφάνειες διπλασιάζονται. 

 
4. Στις περιπτώσεις ξενοδοχείων σκύλων όπου δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος άσκησης: 

(α) Εάν τα ζώα κρατούνται ατομικά, πρέπει να διατίθεται για κάθε σκύλο: 

Σωματικό 

βάρος 

Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 

χώρου ανάπαυσης 

Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 

χώρου ελεύθερης πρόσβασης 

< 12 kg 1,8 m² 3,8 m² 

12 - 16 kg 2 m² 4 m² 

17 - 20 kg 2,2 m² 5 m² 

21 - 24 kg 3,2 m² 6 m² 

25 - 28 kg 3,6 m² 7 m² 

> 28 kg 4 m² 8 m² 

 

(β) Εάν τα ζώα κρατούνται ομαδικά, πρέπει να διατίθεται για κάθε σκύλο: 

Σωματικό 

βάρος 

Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 

χώρου ανάπαυσης 

Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 

χώρου ελεύθερης πρόσβασης 

< 16 kg 2 m² 4 m² 

16 – 28 kg 3,5 m² 6 m² 

> 28 kg 4 m² 8 m² 

 

Για καταφύγια και υποστατικά φύλαξης σκύλων: 

Κάθε σκύλος πρέπει να έχει στη διάθεση του ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου χώρου 

ανάπαυσης και ελεύθερης πρόσβασης 2 m² και ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου χώρου άσκησης 

2,5 - 3,5 m². 


