
 

ΟΙ  ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ 2020 

 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6, 9 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 

….. (Ι) του 2020. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται 

σε αυτό δυνάμει των άρθρων 6, 9 και 32 των περί Προστασίας και 

Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 έως 2020, εκδίδει τους 

ακόλουθους Κανονισμούς. 

  
Συνοπτικός  

τίτλος 

 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας 

και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Σκύλων για Ιδιωτικούς Μη 

Εμπορικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2021.  
  
Ερμηνεία 2. -(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια- 
  
 «ζώα» σημαίνει σκύλους.  
  
 «Νόμος» σημαίνει τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 

Νόμους του 1994 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

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

familiaris κάθε ηλικίας, φυλής και φύλου· 
  
 (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. 
  
Πεδίο εφαρμογής 3.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στη διατήρηση σκύλων 

για ιδιωτικούς μη εμπορικούς σκοπούς. 
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 (2)  Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται: 
  
Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι):  

15.11.2019. 

(α) στα εκτροφεία, ξενοδοχεία, καταφύγια και στα υποστατικά 

προσωρινής φύλαξης σκύλων, όπως αυτά ορίζονται στους περί 

Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γάτων 

σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής 

Φύλαξης) Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται. 
  
 (β)  στα υποστατικά όπου κρατούνται ζώα συντροφιάς με σκοπό την 

πώληση τους. 
  
 (γ) στα κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές. 
  
Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι):  

5.7.2013 

3.2.2017. 

(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 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

  
 (ε) στη μεταφορά ζώων. 
  
Διατήρηση σκύλων. 

 

184 (Ι) του 2002 

137 (Ι) του 2005 

78(Ι) του 2019. 

4. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και χωρίς επηρεασμό των 

διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου ή άλλης νομοθεσίας που διέπει 

την κατοχή, τη διατήρηση ή τη φύλαξη ζώων όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο να διατηρεί σκύλο ή, όντας ιδιοκτήτης, κύριος ή κάτοχος 

σκύλου να επιτρέπει τη διατήρηση ή τον περιορισμό αυτού, εκτός εάν 

πληρούνται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος.  
  
Έναρξη ισχύος. 5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ σε έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, με εξαίρεση το σημείο 15 του Παραρτήματος το οποίο 

τίθεται σε ισχύ σε δώδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία 

δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

2 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμός 4) 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ  

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

 
1. Ο χώρος διατήρησης των ζώων πρέπει να είναι κατασκευασμένος με τρόπο που να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των ζώων και στο χώρο δεν πρέπει να 

βρίσκονται αντικείμενα τα οποία τα θέτουν σε κίνδυνο ή απειλούν την ασφάλεια τους. 

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τα ζώα διατηρούνται εντός της οικίας του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου ή φύλακα τους, ο χώρος διατήρησης τους πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος με τρόπο που τα ζώα να μπορούν να βλέπουν και να ακούν τι 

συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο και να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν μαζί του.  

3. Το δάπεδο του χώρου πρέπει να είναι συμπαγές και συνεχές, να αντέχει το βάρος των 

ζώων, να αποστραγγίζεται ικανοποιητικά και να έχει επιφάνεια αντιολισθητική που δεν 

ερεθίζει τα πέλματα των ζώων. 

4. Το κάθε ζώο πρέπει να έχει το δικό του ξεχωριστό σημείο για να κοιμάται ή να κρύβεται 

όποτε θελήσει (π.χ. κουτί ή σπιτάκι), ανάλογων με το μέγεθος του διαστάσεων.  

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

προστατεύει από τη θερμοκρασία του δαπέδου.  

6. Τα ζώα πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορούν να προστατευτούν από ρεύματα αέρα, 

βροχή, άμεση έκθεση στον ήλιο, ακραίες θερμοκρασίες και άλλα δυσμενή καιρικά 

φαινόμενα. 

7. Τα ζώα δεν πρέπει να παραμένουν διαρκώς στο σκοτάδι ή το φως. Η φυσική εναλλαγή 

της ημέρας και της νύχτας πρέπει να τηρείται. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλος φυσικός ή τεχνητός φωτισμός. 

8. Ο αερισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην συγκεντρώνεται υγρασία, αμμωνία και 

δυσάρεστες οσμές. 

9. Ο χώρος διατήρησης των ζώων πρέπει να είναι καθαρός.  

10. Στα ζώα πρέπει να παρέχεται καθημερινά και με κατάλληλη συχνότητα ικανοποιητική 

ποσότητα τροφής η οποία να ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες τους.  

11. Τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχώς στη διάθεση τους καθαρό νερό. 

12. Τα δοχεία τροφής και νερού πρέπει να είναι καθαρά, τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο 

που να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κοπρανώδους ή άλλης φύσεως επιμόλυνσης 

τους και επαρκή σε αριθμό ώστε όλα τα ζώα να έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό 

χωρίς να προκαλούνται διαμάχες.   
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13. 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 

(π.χ. λόγω συμπεριφοράς) δεν επιτρέπεται να διατηρούνται στον ίδιο χώρο.  

14. Με βάση το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την ιδιοσυγκρασία και άλλα χαρακτηριστικά, στα 

ζώα πρέπει να παρέχεται καθημερινά άσκηση ανάλογης φύσης και διάρκειας εκτός του 

χώρου διατήρησης τους. 

15. Το μέγεθος και το ύψος του χώρου διατήρησης των ζώων πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τον πίνακα 1. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του πίνακα 1, το 

μέγεθος του χώρου πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει σε όλα τα ζώα που 

διατηρούνται να μπορούν ταυτόχρονα να στέκονται, να κάθονται, να ξαπλώνουν άνετα 

με τεντωμένα άκρα και να περιστρέφονται ελεύθερα στις φυσιολογικές για αυτά στάσεις.  

Πίνακας 1: Ελάχιστες διαστάσεις χώρων διατήρησης σκύλων. 

Μέγεθος σκύλου 
με βάση το ύψος 

ακρωμίου  
(cm) 

Ατομική διατήρηση 
Ελάχιστη επιφάνεια 

δαπέδου  
(m2) (1) (2) 

Ομαδική διατήρηση 
Πρόσθετη ελάχιστη 

επιφάνεια δαπέδου για 
κάθε επιπλέον ζώο  

(m2) 

Ελάχιστο ύψος 
στους χώρους 
όπου υπάρχει 

οροφή  
(m) 

Κάτω από 50 6 3 1,8 

Από 50 έως 65 8 4 1,8 

Άνω των 65 10 5 1,8 
(1)  Η κάθε πλευρά του χώρου πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 2 m. 
(2) Για θηλυκούς σκύλους με την τοκετοομάδα τους η πιο πάνω επιφάνεια 

διπλασιάζεται.   
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