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Ο Κανονισμός 1143/2014 για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 
2015.  Ο Κανονισμός επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς για ορισμένα είδη ζώων και φυτών που 
περιλαμβάνονται σε ένα κατάλογο, τον Κατάλογο Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών 
Ενωσιακού Ενδιαφέροντος.  Πρόκειται για ξενικά είδη που προκαλούν σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί 
δράση σε ενωσιακό επίπεδο. 
 
Ο πρώτος Κατάλογος (Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1141) τέθηκε σε ισχύ στις 3 Αυγούστου 
2016.  Περιλαμβάνει 37 είδη (23 ζώα και 14 φυτά) για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις 
εισαγωγής στην Ε.Ε, διατήρησης, εκτροφής, μεταφοράς από την Ε.Ε και εντός αυτής, 
διάθεσης στην αγορά, χρήσης ή ανταλλαγής, αναπαραγωγής/καλλιέργειας ακόμη και υπό 
περιορισμό και ελευθέρωσης στο περιβάλλον.  
 
Από τον Κανονισμό επηρεάζονται διάφοροι εμπορικοί τομείς (έμποροι ζώων συντροφιάς, 
έμποροι φυτών ενυδρείου, καλλωπιστικών και άλλων, εισαγωγείς ζωντανών υδρόβιων 
οργανισμών) αλλά και ζωολογικοί κήποι/πάρκα και το ευρύτερο κοινό ως ιδιοκτήτες ζώων 
συντροφιάς και φυτών κήπου.  Κάποια από αυτά τα είδη του πρώτου Καταλόγου, γνωστά στο 
κοινό στην Κύπρο είναι οι νεροχελώνες Trachemys scripta (T.s. elegans, T.s. scripta, T.s. 
troosti), το ρακούν Procyon lotor, το siberian chipmunk Tamias sibiricus και οι σκίουροι Sciurus 
niger, Callosciurus erythraeus και Sciurus carolinensis. 
 
Για τους επηρεαζόμενους ιδιώτες και εμπόρους ισχύουν μεταβατικές διατάξεις. Οι ιδιοκτήτες 

ζώων συντροφιάς μπορούν να κρατήσουν τα ζώα που κατέχουν, μέχρι το τέλος της 

φυσιολογικής τους ζωής δεδομένου ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφαλίζουν 

ότι δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους ή η διαφυγή τους στο περιβάλλον. Τα πρόσωπα που 

διατηρούν εμπορικό απόθεμα των ειδών του Καταλόγου μπορούν να τα πωλούν ή να τα 

παραδίδουν σε χρήστες που δεν είναι έμποροι με σκοπό την εξάντληση των αποθεμάτων τους 

μέχρι τις 2 Αυγούστου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα επιτρέπεται η πώληση στο 

κοινό των ειδών του Καταλόγου, ενώ ισχύουν ήδη οι περιορισμοί που αναφέρονται πιο 

πάνω. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία, στα τηλέφωνα 25802719 
(Μαργαρίτα Χατζηστυλλή) και 22408944 (Μαριλένα Αδαμίδου), στο φαξ 22774945, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση mhadjistylli@environment.moa.gov.cy καθώς και στον ιστότοπο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment. 
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