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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Δημόσια Διαβούλευση 
 
«Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των σκύλων και 
γατών σε Εκτροφεία σκύλων ή/και γατών, Ξενοδοχεία σκύλων ή/και γατών και 
Καταφύγια σκύλων ή/και γατών και Υποστατικών Φύλαξης Σκύλων) Κανονισμοί 
του 2014». 
 
Πληροφορούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν 
προχωρήσει στον καταρτισμό προσχεδίου Κανονισμών για την προστασία των σκύλων 
και γατών σε εκτροφεία, ξενοδοχεία, καταφύγια και υποστατικά φύλαξης σκύλων οι 
οποίοι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 14 Απριλίου 2014. 
 
Το Προσχέδιο των Κανονισμών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών στα «Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις» (http://www.moa.gov.cy/vs).  
 
Οι Κανονισμοί αυτοί καταρτίστηκαν δυνάμει του άρθρου 32 των περί Προστασίας και 
Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 έως 2013 και ως στόχο έχουν τη δημιουργία 
ενός ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τους όρους ευημερίας των σκύλων και γάτων που  
διατηρούνται σε εκτροφεία, ξενοδοχεία, καταφύγια και υποστατικά φύλαξης. 
   
Συνοπτικά, στους Κανονισμούς αυτούς μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
 

 Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού όρων ευημερίας για κάθε δραστηριότητα. 

 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για έκδοση του πιστοποιητικού. 

 Οι τεχνικές γενικές και ειδικές πρόνοιες σχετικά με τους χώρους παραμονής των 
ζώων. 

 Η διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού και της άσκησης του 
δικαιώματος της ένστασης.  

 Μεταβατικές διατάξεις.  

 Σχετικά έντυπα και τέλη 
 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν τις απόψεις/εισηγήσεις τους 
γραπτώς, το αργότερο μέχρι τις 14 Απριλίου 2014, με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους: 
 
1. Ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Τομέας Υγείας και Ευημερίας Ζώων 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
1417, Αθαλάσσα 
Λευκωσία  
   

2. Με φαξ στον ακόλουθο αριθμό: 
22805176 
 

3. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
animal.health@vs.moa.gov.cy 
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Οι επιστολές σας παρακαλώ όπως έχουν ως θέμα «Κανονισμοί Ευημερίας Εκτροφείων, 
Ξενοδοχείων, Καταφυγίων και Υποστατικών Φύλαξης Σκύλων και Γατών» προς 
επίσπευση της διαδικασίας αρχειοθέτησης και επεξεργασίας τους. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Γιόλα Ιακώβου 
Κτηνιατρικό Λειτουργό στα τηλ. 22805268/236. 
 
 

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
12 Μαρτίου 2014 
 
 
 
  


