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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σχετικά με την πρόθεση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για δημόσια διαβούλευση στη δημιουργία
Κανονισμών για τη κατοχή και πώληση ζώων συντροφιάς με βάση το άρθρο 32 του νόμου περί Προστασίας
και Ευημερίας των ζώων Νόμους 1994 έως 2013, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας σαν
Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, για την ρύθμιση που προωθείται, καθώς και να σας ευχηθούμε καλή
επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. Ο Π.Κ.Σ έχει προβεί σε διαβούλευση με τα μέλη του, έχει
ετοιμάσει και καταγράψει αρκετές παρατηρήσεις-προτάσεις-εισηγήσεις στο προσχέδιο του κανονισμού. Οι
προτάσεις αυτές είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν στην πλειοψηφία του αποδεκτές, καθώς συνολικά ο
προτεινόμενος κανονισμός , θα μπορέσει επιτέλους να ρυθμίσει η/και ελέγξει πολλά θέματα που μένουν για
χρόνια χωρίς ρύθμιση, ενώ θα συμβάλει στην ενδυνάμωση και το θεσμικό ρόλο του κτηνιάτρου. Οι
προτάσεις-εισηγήσεις μας έχουν γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιφυλάσσουμε το δικαίωμα μας
να εισηγηθούμε επιπλέον προτάσεις στο μέλλον. Επιπλέον, θα ηθέλαμε να απευθύνουμε την παράκληση
όπως μετά από την διαμόρφωση του τελικού προσχεδίου του Κανονισμού, να μας καλέσετε χωριστά σαν
σώμα, δίδοντας μας ένα εύλογο χρονικό διάστημα μελέτης της τελικής μορφής του προσχεδίου, ώστε μαζί
να συνδυαμορφώσουμε το τελικό κείμενο που θα πάει προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή. Οι προτάσειςεισηγήσεις μας βασίστηκαν στην εμπειρία των μελών μας, κτηνιάτρων, σε αντίστοιχες νομοθεσίες άλλων
προηγμένων χωρών καθώς και στην βιβλιογραφία που αφορά θέματα ευημερίας ζώων.
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2. Σχετικά με το προσχέδιο νόμου, οι εισηγήσεις προτάσεις μας χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος
είναι οι γενικές παρατηρήσεις-προτάσεις-εισηγήσεις του ΠΚΣ, οι οποίες καταγράφονται στη παράγραφο 2
της παρούσης επιστολής και οι ειδικότερες παρατηρήσεις-εισηγήσεις-προτάσεις μας που σημειώνονται στο
επισυναπτόμενο αρχείο του προσχεδίου, με την μορφή track changes και σημειώσεων στο κείμενο του
προσχεδίου του κανονισμού. Οι γενικές παρατηρήσεις-προτάσεις-εισηγήσεις μας είναι:
Απαγόρευση της κράτησης κάτω από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή/και έκθεσής ζώων συντροφιάς,

i.

αλλά όχι της πώλησης, από υποστατικά κατοχής/πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shop). Οι λόγοι που
προτείνουμε αυτή μας την εισήγηση είναι οι εξής:
o Πρόκληση προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ. φοβίες, μη κοινωνικοποίηση τους κ.λ.π). Στην
πραγματικότητα συζητάμε για κράτηση ζώων υπό προϋποθέσεις που εξυπηρετούν τις εθολογικές
ανάγκες του κάθε ζώου, οι οποίες όμως δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς. Η διαφόρου
βαθμού αιχμαλωσία ενός ζώου αποτελεί τις περισσότερες φορές εναυσματικό παράγοντα
πρόκλησης διαφόρων συμπεριφορικών προβλημάτων στα ζώα αυτά.
o Ευρωπαϊκή και Διεθνής τάση απαγόρευσης κράτησης ζώων σε υποστατικά κράτησης/πώλησης
ζώων συντροφιάς. Η τάση στην επικράτεια της ΕΕ είναι η απαγόρευση της κράτησης των ζώων
συντροφιάς σε υποστατικά κράτησης ζώων (pet shop), μέχρι να πωληθούν. Σε κάποιες χώρες
επιπλέον επιτρέπεται, αλλά υπό πάρα πολύ αυστηρές συνθήκες και έλεγχο.
o Προβληματικός έλεγχος λόγω έλλειψης προσωπικού. Ξέρουμε και είμαστε βέβαιοι ότι το
γνωρίζετε, καθώς το βιώνετε καθημερινά, ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν αποδεκατιστεί
από επιστημονικό προσωπικό (Κτηνίατρους), κάτι το οποίο καθιστά την δυνατότητα ελέγχου,
στα πλαίσια τόσο αυτής όσο και άλλων νομοθεσιών πάρα πολύ δύσκολη.
o Αντιμετώπιση του προβλήματος με τα αδέσποτα ζώα. Μέσω αυτού του κανονισμού, μας δίδεται
μία πολύ καλή ευκαιρία για την αντιμετώπιση μέρους του προβλήματος με τα αδέσποτα ζώα
καθώς ο έλεγχος των γεννήσεων ή/και διακινήσεων ή/και πωλήσεων ζώων συντροφιάς είναι
ζωτικής σημασίας σε αυτή τη περίπτωση. Μία εναλλακτική πρόταση είναι να επιτραπεί η
κράτηση ζώων συντροφιάς, εκτός από σκύλους και γάτους.
Διατήρηση μητρώου καταγραφής εισόδου-εξόδου (π.χ. πώληση, θάνατος) ζώων. Κάθε εισαγωγή και

ii.

πώληση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (traces-αν προέρχεται από το
εξωτερικό-καταγραφή στοιχείων ιδιοκτήτη-αρ. ταυτ., τηλέφωνα, διεύθυνση, για σκοπούς ελέγχου και
εφαρμογής της περί σκύλων νομοθεσίας). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης τήρηση της
ιχνηλασιμότητας εισηγούμαστε την επιβολή διοικητικού προστίμου αποτρεπτικού χαρακτήρα (π.χ. 200
ευρώ για κάθε περίπτωση)
iii.

Υποχρεωτική σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών με ιδιώτη
κτηνίατρο (ο προτεινόμενος ορισμός «κτηνίατρος και ιδιώτης κτηνίατρος» αναφέρεται στο προσχέδιο
που ακολουθεί) από τα υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς. Εκτός από τις συνθήκες κράτησης,
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ευημερία ενός ζώου νοείται και η πρόνοια για την υγεία του. Οι απαράδεκτες μέχρι σήμερα
κτηνιατρικές αγωγές που γίνονται, παράνομα, από τους ίδιους τους υπεύθυνους των υποστατικών (Pet
shop) κράτησης/πώλησης ζώων, ή/και το προσωπικό τους ή ιδιώτες εκτροφείς, θα πρέπει να
σταματήσει. Η ίδια υποχρέωση θα πρέπει να ισχύει και στην περίπτωση εκείνη που το υποστατικό δεν
επιθυμεί να κρατά ζώα συντροφιάς, αλλά μόνο να τα εμπορεύεται. Επιπλέον για την αποφυγή
δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων εισηγούμαστε ο κάθε κτηνίατρος να δικαιούται να συνάπτει
συμφωνίες μόνο με 2 το πολύ υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς ή και εκτροφείς ή/και ένα
καταφύγιο. Σε περίπτωση που ένα υποστατικό πώλησης ζώου δεν κατέχει, πωλεί ή εμπορεύεται
ζωντανά ζώα, τότε η υποχρέωση αυτή παύει. Ισχύουν όμως όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες του κανονισμού.
Διατήρηση ιατρικού αρχείου ζώων όπου κρίνεται εφικτό ή/και σκόπιμο (ειδικά για σκύλο-γάτα)

iv.

θεωρημένο από κτηνίατρο, ο οποίος προέβη στις απαραίτητες εξετάσεις υγείας και χορήγηση
προληπτικής αγωγής (ενδο-/έξω- αποπαρασιτώσεις, εμβολιασμοί) πριν την πώληση.
Μέχρι την πώλησή των ζώων που γεννιούνται εντός της Δημοκρατίας (για τα είδη στα οποία

v.

ενδείκνυται η εφαρμογή microchip και τουλάχιστον στους σκύλους και στους γάτους) να
πραγματοποιείται τοποθέτηση microchip από κτηνίατρο και εγγραφή τους στο μητρώο των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο όνομα του υπεύθυνου υποστατικού πώλησης ζώων συντροφιάς (petshop). Σε ζώα εισαγόμενα από το εξωτερικό και άρα φέροντα ήδη microchip να γίνεται άμεσα
μεταβίβαση στον υπεύθυνο του υποστατικού πώλησης ζώων συντροφιάς για το χρονικό διάστημα που
τα ζώα συντροφιάς θα κρατούνται στο υποστατικό του, μέχρι και την πώληση τους. Με δεδομένο ότι η
μεταβίβαση ιδιοκτήτη είναι ήδη δυνατή και εύκολη διαδικασία, αυτή προτείνεται όπως γίνεται κατά την
πώληση του ζώου με την υφιστάμενη διαδικασία. Έτσι αποφεύγονται φαινόμενα μελλοντικής αποφυγής
εγγραφής, καταχώρησης και ταυτοποίησης των ζώων. Με αυτό το σημείο θεωρούμε ότι αφενός μεν θα
ασκείται ολοκληρωμένος έλεγχος στις νέες γεννήσεις και αφετέρου θα υποχρεώνει τους εκτροφείς ή/και
υπεύθυνους υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς να είναι υπόλογοι. Εδώ θα θέλαμε επιπλέον να
εισηγηθούμε την εισαγωγή αυστηρών ποινών για μη τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας. Έτσι θα
γίνει το έργο των Αρμόδιων Αρχών που ορίζονται στον περί σκύλων νόμο, πιο εύκολο και παραγωγικό,
ενώ θα επιτρέψει και εν μέρει έλεγχο του φαινομένου των αδέσποτων ζώων.
vi.

Υποχρεωτική διατήρηση επίσημου βιβλιαρίου υγείας του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, το
οποίο χορηγείται στον ιδιοκτήτη μετά την πώληση του ζώου, για ζώα που γεννιούνται εντός Κύπρου ή
του Διαβατηρίου για ζώα προερχόμενα από το εξωτερικό, στα οποία θα αναγράφεται ο μοναδικός
σειριακός αριθμός του microchip που φέρει το ζώο και οποιαδήποτε προληπτική αγωγή έχει ήδη
εφαρμοστεί.

vii.

Ζώα που γεννιούνται εντός της Δημοκρατίας και διατίθενται προς πώληση από καταστήματα pet-shop
πρέπει να προέρχονται από εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους εκτροφείς ή/και καταφύγια κάθε
είδους ζώου, εγγεγραμμένους σε και πιστοποιημένους από επίσημα αρμόδιο, οργανωμένο, ιδιωτικό (π.χ.
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Κυνολογικός Όμιλος Κύπρου κ.ο.κ ανάλογα το είδος ζώου) ή δημόσιο φορέα που θα είναι
επιφορτισμένος με αυτό το σκοπό. Αν δεν υπάρχει μητρώο για εκτροφείς συγκεκριμένων ειδών ζώων
ή/και καταφυγίων, να καταρτιστεί. Έτσι ελέγχεται η αναπαραγωγή των ζώων, είναι γνωστά τα
εκτροφεία/κέντρα τροφοδότησης/καταφύγια ζώων στα καταστήματα πώλησης ζώων στο έδαφος της
Δημοκρατίας, ενώ έτσι επιτυγχάνεται και η ιχνηλασιμότητα τους.
viii.

Θέσπιση κατώτερων ηλικιών πώλησης ζώων (Εισήγηση μας αναφέρεται στο προσχέδιο νόμου που σας
επισυνάπτεται) και εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας για αγοραστές (π.χ. επιστροφή ζώου σε περίπτωση
ασθένειας που δεν οφείλεται στον αγοραστή-εισήγησή μας αναφέρεται στο προσχέδιο νόμου) και
υποχρεώσεις υπευθύνων υποστατικών πώλησης ζώου σε σχέση με τις πωλήσεις ζώων (εισήγηση μας
αναφέρεται στο προσχέδιο νόμου).

ix.

Διευκρίνιση για τα επιτρεπόμενα προς πώληση καλούμενα ως «κατοικίδια ζώα», ειδών πέραν των
θηλαστικών, ήτοι πτηνών και ψαριών, που υπάγονται σε είδη άγριας πανίδας, σε είδη απειλούμενα προς
εξαφάνιση ή είδη η εμπορία των οποίων διέπεται ή/και απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις και
κανονισμούς τους οποίους η Δημοκρατία έχει υπογράψει. Επιπλέον αφαίρεση από τον κατάλογο του
παραρτήματος IV των παραγωγικών ειδών ζώων (περαιτέρω επεξήγηση στις σημειώσεις του
προσχεδίου που σας επισυνάπτεται).

x.

Η διαχείριση τυχόν νεκρών ζώων, από τα διατηρούμενα είδη στα καταστήματα μέχρι την πώλησή τους,
σύμφωνα με την ενδεδειγμένη από τη νομοθεσία διαδικασία για κάθε είδος ζώου, ακόμα και των πιο
μικρόσωμων. Εισηγούμαστε τη υποχρεωτική σύναψη σύμβασης με εταιρία διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων.

xi.

Υποχρέωση των υπεύθυνων υποστατικών (pet-shop) να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για κάθε ζώο
(σκύλος, γάτα, πτηνά κ.ο.κ.) που πεθαίνει και τη δυνατότητα διευκρίνισης των αιτιών θανάτων μετά από
ειδικές εξετάσεις από αρμόδιο Κτηνίατρο, ειδικά όταν πρόκειται για ζώα που εισήχθησαν από τρίτες
χώρες. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται καταγραφή τυχόν θανατηφόρων λοιμωδών αιτιών που
εμφανίζονται πρώτη φορά στο έδαφος της Δημοκρατίας.

xii.

Διατήρηση των ζώων σε ενδεδειγμένους χώρους με βάση το είδος, το φύλο, το μέγεθος και τον αριθμό
τους. Θέσπιση κανόνων φόρτισης δαπέδου και ατομικού χώρου για κάθε είδος ζώου.

xiii.

Διενέργεια ελέγχου/επιθεώρησης των αρχείων-ιστορικών των ίδιων των ζώων, των χώρων διαβίωσης
τους και τα επίπεδα φόρτισης του δαπέδου, αλλά και τα είδη που υποχρεούται και δικαιούται να
διατηρεί ο ιδιοκτήτης, από αρμόδια αρχή σε εύλογα χρονικά διαστήματα, πέραν της αρχικής
αξιολόγησης για την έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας. Επιπλέον εισηγούμαστε χρονική διάρκεια του
πιστοποιητικού ευημερίας στα 5 ή 10 χρόνια (περισσότερες επεξηγήσεις αναφέρονται στο προσχέδιο
που επισυνάπτεται).
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xiv.

Υποχρεωτική αναφορά στο προσχέδιο νόμου για εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών από
Τμήματα και Υπηρεσίες του Κράτους πριν την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού (περισσότερες
επεξηγήσεις στο προσχέδιο νόμου που επισυνάπτεται).

xv.

Στην περίπτωση της διατήρησης ερπετών, στο περιβάλλον χώρο (τερράριο) πέραν της θερμαντικής
πηγής και υδατοσυλλογής, απαιτείται και η τοποθέτηση λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή
παροχή επαρκούς φυσικού φωτισμού (περισσότερες επεξηγήσεις στο προσχέδιο που επισυνάπτεται).

xvi.

Για τα είδη που απαιτούνται συγκεκριμένες συνθήκες μικροπεριβάλλοντος, να υπάρχουν σε εμφανή
σημεία ειδικοί μετρητές θερμοκρασίας, υγρασίας, pH κλπ.

xvii.

Η παροχή καθαρού νερού για κατανάλωση ή διαβροχή είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη. Θεωρώ ότι η
φράση «Το νερό που χρησιμοποιείται από τα ζώα για εμβάπτιση και κολύμβηση πρέπει να είναι
καθαρό», στο εδάφιο 1.10 του Παραρτήματος ΙΙ, χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης και γι' αυτό προτείνεται
ο καθορισμός του μέγιστου χρόνου διατήρησης του νερού σε ποτίστρες ή υδατοσυλλογές π.χ.
τουλάχιστο 1 φορά την ημέρα, ή και νωρίτερα εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

xviii.

Βασική εκπαίδευση του προσωπικού (φροντιστές των ζώων) των καταστημάτων, για να είναι σε θέση
να αναγνωρίζουν σημάδια ασθένειας, τραυματισμού ή μη φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων που
φροντίζουν, έτσι ώστε να ειδοποιείται εκτάκτως ο υπεύθυνος κτηνίατρος (περισσότερες επεξηγήσεις
προτάσεις υπάρχουν στο προσχέδιο που επισυνάπτεται. Η κύρια πρόταση εδώ είναι δημιουργία φορέα
εκπαίδευσης-έκδοσης πιστοποιητικού φροντιστή ζώων που θα αποτελείται σε πλειοψηφία από
Κτηνιάτρους κ.λ.π).

xix.

Απαγόρευση των αγγελιών πώλησης ζώων στα ΜΜΕ ( εφημερίδες, διαδίκτυο κλπ). Με αυτό τον τρόπο
θα μπορούσε να αποτραπεί η εκτροφή και η πώληση ζώων από ιδιώτες (backyard breeding). Αν κάποιος
ιδιώτης θέλει να χρησιμοποιήσει το ζώο του για αναπαραγωγή θα πρέπει υποχρεωτικά οι απόγονοι του
ζώου αυτού να πωλούνται μέσω pet shops. Έτσι θα υπάρχει ιχνηλασιμότητα και έλεγχος σ ’ότι αφορά
την υγεία του ζώου, παύει να υπάρχει ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τους ιδιώτες προς τα pet shops και
τους εγγεγραμμένους εκτροφείς και παύουν να υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη για το κράτος από το
παραεμπόριο ζώων, έτσι όπως υφίσταται σήμερα. Επιπλέον, η όλη διαδικασία θα οδηγήσει
περισσότερους ιδιοκτήτες στη στείρωση του ζώου τους, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα βήμα στη μείωση
του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Αγγελίες θα μπορούν να βάζουν μόνο pet shops και εγγεγραμμένοι
εκτροφείς.

xx.

Δημιουργία αρχείου με εγγεγραμμένους εκτροφείς καθαρόαιμων ζώων το οποίο θα αποτελείται από
ιδιώτες που έχουν μέχρι και 3 ζώα στην κατοχή τους και επαγγελματίες που έχουν από 4 και πάνω ζώα
και θα ρυθμίζονται από τους πιο πάνω κανονισμούς. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σκεφτούμε να
προσθέσουμε την υποχρεωτική στείρωση των ζώων μέχρι τον πρώτο έτος της ζωής τους, εκτός από τα
ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή με βάση τα παραπάνω (Σχετικές επεξηγήσεις στο προσχέδιο
που επισυνάπτεται).
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xxi.

Θέσπιση ποινών για κάθε παράβαση γενικών και ειδικών όρων των κανονισμών, αποτρεπτικού
χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι οι ποινές που αναφέρονται στον βασικό περί Προστασίας και Ευημερίας
νόμο 1994 έως 2013, δεν καλύπτουν την σοβαρότητα των παραπτωμάτων, καθώς η νομοθεσία έχει να
κάνει με διαβίωση ζώων των οποίων η ευημερία εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον
κάτοχο/υπεύθυνο του υποστατικού. Δεν μπορεί το κράτος να συνηγορεί στην μη εφαρμογή ελάχιστων
συνθηκών ευημερίας για προστασία των πλασμάτων αυτών, χωρίς επαρκείς ποινές, οι οποίες θα
λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Προώθηση μέσω της εκπαίδευσης της αγωγής για την Ευημερία των ζώων
από επαγγελματίες (Κτηνίατρους) του κλάδου, με σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και
διαπαιδαγώγηση των μελλοντικών πολιτών αυτού του τόπου σε θέματα ευημερίας των ζώων.

xxii.

Τέλος θα προτείναμε την ετοιμασία και κατάθεση ζωοτεχνικής μελέτης από Κτηνίατρο, πριν την έκδοση
πιστοποιητικού ευημερίας.

3. Το δεύτερο μέρος των απόψεων μας, όπως αναφέρεται παραπάνω, αποτελείται από το προσχέδιο νόμου
και τις παρατηρήσεις-εισηγήσεις που εμείς προτείνουμε να γίνουν στο προσχέδιο. Έχουμε ήδη προσθέσει
τις παρατηρήσεις μας στο προσχέδιο με μορφή track changes, ενώ υπάρχει και η επεξήγηση του σκεπτικού
του κάθε σημείου υπό μορφή σχολίων. Το αρχείο σας επισυνάπτεται.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία που προωθείται, είναι πάρα πολύ
σημαντική για τον ρόλο του κτηνιάτρου σε ότι αφορά την υγεία και ευημερία των ζώων συντροφιάς.
Επιπλέον, αφενός μεν πρέπει να καλλιεργηθεί η λογική στον πολίτη, υπεύθυνο πώλησης, εκτροφέα, ότι ένα
ζώο χρειάζεται ελάχιστες συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες θα ρυθμίζονται από την νομοθεσία και αφετέρου
ότι την κύρια ευθύνη για την διασφάλιση των συνθηκών ευημερίας φέρουν όλες οι εμπλεκόμενες
επαγγελματικές ομάδες. Επομένως θεωρούμε υψίστης σημασίας σαν Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος
την ενσωμάτωση των θέσεων μας στο προσχέδιο νόμου, ενώ είναι ευτυχές το γεγονός ότι η νομοθεσία αυτή
προωθείται από επίσης συνάδελφους κτηνιάτρους. Ευελπιστούμε στην στενή συνεργασία μεταξύ μας τώρα
και στο μέλλον για την προώθηση θέσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών ευημερίας των
ζώων συντροφιάς και τη διασφάλιση της ταυτότητας του επαγγελματία κτηνίατρου, σαν μέρος της λύσης
των προβλημάτων αυτών.

Με εκτίμηση,
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΚΣ.
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