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Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Αγριων Ζώων σε Ζωολογι
κούς Κήπους) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32 της βασικής νομοθεσίας περί Ευημερίας των 
Ζώων, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημο
σιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που 
Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 227 του 1990). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1994 ΜΕΧΡΙ 2000 

46(1) του 1994 
94(1 )του 1997 
75(1) του 2000. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

46(1) του 1994 
94(1) του 1997 
75(1) του 2000. 

Πεδίο 
εφαρμογής. 

Απαγόρευση 
λειτουργίας 
ζωολογικών 
κήπων 
χωρίς άδεια. 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 32 
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο— 
"Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1999, για τη δια

τήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους" (ΕΕ L 094 της 9.4.1999, σ. 
24), 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται 
δυνάμει του άρθρου 32 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
Νόμων του 1994 μέχρι 2000, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και 
Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Αγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) 
Κανονισμοί του 2002. 

2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια— 

"ειδοποίηση" σημαίνει γραπτή ειδοποίηση, 
"ζωολογικός κήπος" σημαίνει κάθε μόνιμη εγκατάσταση όπου κρατού

νται ζώα άγριων ειδών για να επιδεικνύονται στο κοινό για επτά ή περισ
σότερες μέρες το χρόνο, 

"Νόμος" σημαίνει τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
Νόμους του 1994 μέχρι 2000. 
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες 

Κανονισμούς και οι οποίοι δεν έτυχαν διαφορετικού καθορισμού σε αυτούς, θα 
έχουν την ίδια έννοια, η οποία αποδίδεται σε αυτούς τους όρους από το Νόμο. 

3.—(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε ζωολογικούς κήπους. 
(2) Από το πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών εξαιρούνται— 

(α) Τα τσίρκα, 
(β) τα καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς. 

(3) Από το πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών δύναται να εξαι
ρούνται οι εγκαταστάσεις, που ο Υπουργός, μετά από σύσταση της αρμόδιας 
αρχής, αποφασίζει ότι δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό άγριων ζώων ή 
ειδών άγριων ζώων στο κοινό, νοουμένου ότι μια τέτοια εξαίρεση δεν επηρεά
ζει την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλομορφίας και την προστασία 
της άγριας πανίδας στη Δημοκρατία. 

4.—(1) Μετά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, κανένα πρό
σωπο δεν μπορεί να ιδρύσει και να λειτουργήσει νέο ζωολογικό κήπο χωρίς 
άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, ύστερα από σχε
τική αίτηση του ενδιαφερομένου. 
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(2) Οι υφιστάμενοι και λειτουργούντες κατά την αμέσως πριν την έναρξη 
ισχύος των παρόντων Κανονισμών ζωολογικοί κήποι, μπορούν να συνεχί
σουν τη λειτουργία τους, χωρίς άδεια λειτουργίας, μέχρι δώδεκα μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 

(3) Οι ζωολογικοί κήποι που αναφέρονται στην παράγραφο (2), οι οποίοι 
επιθυμούν να λειτουργούν και μετά τη λήξη της προαναφερόμενης στην 
παράγραφο (2) δωδεκάμηνης μεταβατικής περιόδου, οφείλουν να έχουν εξα
σφαλίσει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανο
νισμών. 

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου, κάθε αίτηση Αίτησηέκδο
έκδοσης άδειας λειτουργίας πρέπει να υποβάλλεται, σε τύπο που καθορίζεται ,σηςα^-ς

Γ 
από την αρμόδια αρχή, στην αρμόδια αρχή και να αναφέρει και να συνοδεύεται 
από τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του 
Νόμου και από τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα: 

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή. 
(β) κατάλογο με τα προτεινόμενα άγρια ζώα που κρατούνται στο ζωολο

γικό κήπο, 
(γ) την κατάρτιση σε συναφείς ειδικές δεξιότητες στον τομέα της διατή

ρησης, η οποία απαιτείται από το προσωπικό του ζωολογικού κήπου, 
(δ) τις προτεινόμενες συνθήκες διαβίωσης και ειδικότερα περιγραφή του 

προτεινόμενου χώρου εγκλεισμού για κάθε προτεινόμενο είδος 
άγριου ζώου και τα μέτρα εμπλουτισμού του προτεινόμενου χώρου 
εγκλεισμού, 

(ε) τα προτεινόμενα προγράμματα υψηλού επιπέδου ζωοτεχνικών μεθό

δων, προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και δια

τροφής, 
(στ) τα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της μη διαφυγής των 

άγριων ζώων, 
(ζ) τα προτεινόμενα μέτρα διατήρησης για τα είδη άγριων ζώων, 
(η) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτητή, από το οποίο να εξάγε

ται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με κακή μεταχεί

ριση ζώου και, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, 
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμ

βουλίου, του γραμματέα και οποιουδήποτε άλλον παρόμοιου αξιω

ματούχου, 
(θ) αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας για τις κτιριακές και λοιπές 

εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου, 
(ι) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε εύλογα ζητήσει η αρμόδια αρχή. 

(2) Με την αίτηση καταβάλλονται και τα τέλη εξέτασης της αίτησης, που 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. Παοαοτημαΐ. 

6.—(1) Η αρμόδια αρχή προβαίνει το ταχύτερο δυνατό στην εξέταση κάθε Εξέταση 
αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας. έκδοσ̂ αδειών 

(2) Κατά την εξέταση της αίτησης, η αρμόδια αρχή ελέγχει αν τα πληροφο λειτουργίας. 
ριακά στοιχεία και έγγραφα που υποβάλλονται είναι σύμφωνα με τις διατά
ξεις του Κανονισμού 5 και προβαίνει σε επιθεώρηση του ζωολογικού κήπου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 19, με σκοπό την εξακρίβοχτη της 
τήρησης των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στον Κανονισμό 7. 

(3) Η αρμόδια αρχή, αφού ικανοποιηθεί από την εξέταση της αίτησης και την 
επιθεώρηση του ζωολογικού κήπου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέ-
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ρονται στον Κανονισμό 7 και εφόσον έχουν καταβληθεί από τον αιτητή τα τέλη 
Παράρτημα ι. έκδοσης της άδειας, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, χορηγεί εγγράφως 

στον αιτητή άδεια λειτουργίας, σε τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή. 
(4) Η.άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ισχύει, για 

περίοδο πέντε ετών και δύναται να ανανεώνεται ανά πενταετία ύστερα από 
αίτηση του κατόχου της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 14. 

(5) Κάθε άδεια λειτουργίας καταχωρείται σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό 
της σε μητρώο που ονομάζεται "Μητρώο Αδειών Λειτουργίας", το οποίο 
τηρείται από την αρμόδια αρχή σε μορφή που ήθελε καθορίσει, περιλαμβανο

μένης και της ηλεκτρονικής. 
ΠροϋποΟέοεις 7.—(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια λειτουργίας εφόσον 
εκδοαης ιώαας ι κανοποιήσει την αρμόδια αρχή ότι— 
λειτουργίας. ' ι «.ι «/ν. 

(α) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με κακή μεταχείριση 
ζώου, 

(β) οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου έχουν 
ανεγερθεί κατόπιν πολεοδομικής άδειας, που εκδόθηκε δυνάμει των 

90του 1972 περί. Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως (Αρ.2). του 
56του 1982 ι QQQ 
7 του 1990 u?J, 

28 του 1991 
91(1) του 1992 
55(1) του 1993 
72(1) του 1998 
59(1) του 1999 
142(1) του 1999. 

(γ) απασχολεί επαρκή αριθμό προσωπικού, ικανού και κατάλληλα 
καταρτισμένου σε θέματα ζωοτεχνίας και διατήρησης των άγριων 
ζώων, το οποίο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με κακή 
μεταχείριση ζώου, 

(δ) οι συνθήκες διαβίωσης και οι χώροι εγκλεισμού εξασφαλίζουν την 
άνετη και καλή διαβίωση των ζώων, ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
κάθε είδους άγριου ζώου και εξασφαλίζουν την υγιεινή των χώρων 
εγκλεισμού και την υγεία και ευημερία των ζώων, 

(ε) ο ζωολογικός κήπος λειτουργεί υπό την επιτήρηση εγγεγραμμένου 
169του 1990 κτηνιάτρου, σύμφωνα με των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής 

ιθ(ΐ) του 1997 κ ( χ ι της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2000, 
(στ) η προστασία και η ασφάλεια τόσο των άγριων ζώων όσο και του επι

σκεπτόμενου κοινού εξασφαλίζεται. 
(2) Η αρμόδια αρχή, κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης της τήρησης των προ

ϋποθέσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), λαμβάνει υπόψη τους οποιουσδή

ποτε κο')δικες πρακτικής, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3) του 
άρθρου 32 του Νόμου. 

Απόρριψη 8.—(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για την 
αίτησης. έκδοση άδειας λειτουργίας εφόσον— 

(α) Τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που προσκομίζονται προς 
υποστήριξη της αίτησης δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του 
Κανονισμού 5, 

(β) μετά από επαλήθευση των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων 
που απαριθμούνται στον Κανονισμό 5, η αρμόδια αρχή διαπιστώνει 
ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις, ποτ αναφέρονται στον Κανονι

σμό 7. 
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(2) Η αρμόδια αρχή οφείλει να αιτιολογεί, επαρκώς και να κοινοποιεί γρα

πτώς κάθε απόφαση της για απόρριψη αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας 
στον αιτητή, αναφέροντας τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής και την 
προθεσμία εντός της οποίας αυτά μπορούν να ασκηθούν. 

(3) Σε περίπτωση που αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας απορρίπτεται, 
σύμφωνα με την παράγραφο (1), αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας μπορεί 
να καταχωρηθεί εκ νέου μόνο μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερο

μηνία απόρριψης. 
9. Κάθε κάτοχος άδειας λειτουργίας οφείλει όπως εκδώσει και διατηρεί σε Υποχρεωτική 

ισχύ σχετικά με τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου, τέτοιο ασφαλιστήριο, ασφάλιση 
που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου για ζημιά ή σωματική βλάβη, η οποία προκα

λείται από οποιοδήποτε ζώο του ζωολογικού κήπου. 
10. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, ο κάτοχος της άδειας λει Υποχρεώσεις 

τουργίας οφείλει— " κατόχου άδειας 
λειτουργίας. 

(α) Να συμμετέχει σε έρευνες για τη διατήρηση οποιουδήποτε είδους 
άγριου ζώου· 

(β) να συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
τη διατήρηση οποιουδήποτε είδους άγριου ζώου· 

(γ) να συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικό, 
με— 

(i) την αναπαραγωγή άγριων ζώων υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, 
(ϋ) την ανανέωση του πληθυσμού των άγριων ζώων, 

(iii) την επανεισαγωγή των ειδών άγριων ζώων στη φύση· 
(δ) να παρέχει πληροφορίες στο κοινό για τα είδη άγριων ζώων, τα 

οποία εκτίθενται και για τους φυσικούς τους οικοτόπους· 
(ε) να τηρεί κατάλληλο, ενημερωμένο αρχείο της συλλογής του ζωολογι

κού κήπου για τα είδη άγριων ζώων που κρατούνται και κατάλογο 
όλων των ζώων που περιλαμβάνει η συλλογή. 

11.—(1) Το αρχείο που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού 10, Αρχείο και 
πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε είδος άγριου ζώου— κατάλογος. 

(α) Την τρέχουσα επιστημονική και κοινή ονομασία, εφόσον η τελευταία 
είναι γνωστή, 

(β) την καταγωγή, δηλαδή αν πρόκειται για άγριο ζώο που γεννήθηκε 
ελεύθερα ή στην αιχμαλωσία, την ταυτότητα των γονέων, εφόσον 
είναι γνωστή, και κάθε προηγούμενο τόπο διαβίωσης, 

(γ) το φύλο, εφόσον μπορεί να διαγνωσθεί, 
(δ) την ημερομηνία ή την κατ ' εκτίμηση ημερομηνία γέννησης, 
(ε) οποιαδήποτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φυσικά ή τεχνητά (εκτός από 

τη σαφή περιγραφή, τα χαρακτηριστικά πρέπει να προκύπτουν και 
από σχετικές έγχρωμες φωτογραφίες ή σχέδια), 

(στ) κλινικά στοιχεία, περιλαμβανομένων λεπτομερειών για την κατά

σταση των άγριων ζώων, τη χορήγηση φαρμ,άκων και άλλους τρό

πους αγωγής, καθώς και τις σχετικές ημερομηνίες, 
(ζ) την κοινωνική συμπεριφορά και την κοινωνική κατάσταση, περιλαμ

βανομένων οποιωνδήποτε δυσκολιών ένταξης, συγκρούσεοον και 
οποιασδήποτε ιδιαίτερης συμπεριφοράς, 

(η) πληροφορίες για την προηγούμενη και τρέχουσα ικανότητα αναπαρα

γωγής και λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν απογόνους, 
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Τροποποίηση 
άδειας 
λειτουργίας. 

Παράρτημα Ι. 

Μεταβίβαση 
άδειας 
λειτουργίας. 

(θ) την ημερομηνία θανάτου και τα αποτελέσματα οποιασδήποτε μεταθα

νάτιας εξέτασης, 
(ι) τη ζημιά ή τη σωματική βλάβη που προκλήθηκε από διαφυγή, σχετικές 

λεπτομέρειες καθώς και λεπτομέρειες των μέτρων που ελήφθησαν για 
να αποφευχθεί, η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών, 

(ια) την ημερομηνία εισόδου στην ή απομάκρυνσης από τη συλλογή, προς 
ποιον και για ποιο σκοπό, 

(ιβ) οποιοδήποτε έγγραφο, σχετικό με τη διατήρηση ή την προστασία των 
ειδών, προς εξέταση, 

(ιγ) τα άγρια ζώα που μεταφέρονται σε νέες περιοχές και αντίγραφα 
όλων των σχετικών μητρώων και εγγράφων. 

(2) Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού 10, 
πρέπει να περιλαμβάνει για όλα τα ζώα της συλλογής— 

(α) Την τρέχουσα κοινή και επιστημονική ονομασία, 
(β) το σύνολο της συλλογής των ζώων ανά είδος και φύλο την 1η Ιανου

αρίου κάθε έτους, 
(γ) τον αριθμό των ζώων ανά είδος και φύλο, που προστέθηκαν στη συλ

λογή από εξωτερικές πηγές κατά τη διάρκεια του έτους, 
(δ) των αριθμό γεννήσεο^ν ανά είδος και φύλο, 
(ε) τον αριθμό θανάτων ανά είδος και φύλο, 

(στ) τον αριθμό, τα είδη και φύλα που απομακρύνθηκαν από τη συλλογή, 
(ζ) το σύνολο της συλλογής ανά είδος και φύλο την 31η Δεκεμβρίου κάθε 

έτους. 
12.—(1) Κανένας κάτοχος άδειας λειτουργίας δε δύναται να προβεί σε 

μεταβολή, τροποποίηση ή αλλαγή— 
(α) Του αριθμού των άγριων ζώων που κρατούνται στο ζωολογικό κήπο, 
(β) των ειδών άγριων ζώων που κρατούνται στο ζωολογικό κήπο, 
(γ) των συνθηκών διαβίωσης ή των χώρων εγκλεισμού των άγριων ζώων, 

χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση έγκρισης από την αρμόδια αρχή. 
(2) Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λειτουργίας, ο οποίος επιθυμεί να 

προβεί σε μεταβολή, τροποποίηση ή αλλαγή, σύμφωνα με την παράγραφο (1), 
υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση, συνοδευόμενη από τα τέλη εξέτασης της 
αίτησης, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, προς την αρμόδια αρχή, σε 
τύπο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, για τροποποίηση της άδειας 
λειτουργίας. 

(3) Η αρμόδια αρχή, μετά από επιθεώρηση του ζωολογικού κήπου, σύμ

φωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 19, με σκοπό την εξακρίβωση της 
τήρησης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό 7, εξετάζει την 
αίτηση το ταχύτερο δυνατό και εφόσον ικανοποιηθεί ότι συνεχίζουν να πλη

ρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 7, εγκρίνει την 
αιτούμενη τροποποίηση. 

(4) Η ημερομηνία λήξης της άδειας λειτουργίας δεν επηρεάζεται από 
οποιεσδήποτε ενδιάμεσες τροποποιήσεις. 

13.—(1) Κανένας κάτοχος άδειας λειτουργίας δε δύναται να μεταβιβάσει 
την εν λόγω άδεια σε άλλο πρόσωπο, χωρίς την έγκριση της αρμοδίας αρχής. 

(2) Για τη μεταβίβαση της εν λόγω άδειας απαιτείται όπως— 
(α) Το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια πληροί τις προϋποθέ

σεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 7, και 
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(β) καταρτιστεί, γραπτή συμφωνία μεταξύ του κατόχου της άδειας λει
τουργίας και του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια, ότι η 
άδεια μεταβιβάζεται στο εν λόγω πρόσωπο, και 

(γ) αντίγραφο της συμφωνίας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) 
κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψη της 
και εγκριθεί από αυτή: 

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αρνηθεί έγκριση για συμφωνία 
μεταβίβασης, εκτός αν το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια δεν πλη
ροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 7. 

(3) Η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας συντελείται με την έγκριση της 
αρμόδιας αρχής. 

14.—(1) Κανένας κάτοχος άδειας λειτουργίας δεν μπορεί να συνεχίσει τη Λήξη και 
λειτουργία ζωολογικού κήπου μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος α™νεωσ,ι 
ισχύος της άδειας, χωρίς την υποβολή αίτησης, που αναφέρεται στην παρά λειτουργίας. 
γράφο (3). 

(2) Η άδεια λειτουργίας λήγει με την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση 
της, εκτός αν προηγουμένως έχει ζητηθεί η ανανέωση της. 

(3) Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, ο κάτοχος της άδειας λει
τουργίας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σχετική αίτηση τρεις τουλάχιστο 
μήνες πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ισχύος της άδειας λειτουρ
γίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από— 

(α) τα τέλη εξέτασης της αίτησης, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, Παράρτημα ι. 
(β) οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία και έγγραφα, τα οποία η αρμό

δια αρχή κρίνει αναγκαία για το χειρισμό της αίτησης. 
(4) Πριν από την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, η αρμόδια αρχή προ

βαίνει σε επιθεώρηση του ζωολογικού κήπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 19, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των προϋποθέσεων 
που αναφέρονται στον Κανονισμό 7. 

(5) Με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας καταβάλλονται τα τέλη, που 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. Παράρτημα ι. 

15.—(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, μετά από επιθεώρηση, σύμφωνα με τις Αναστολή 
διατάξεις του Κανονισμού 19, να επιδώσει ειδοποίηση αναστολής στον f^ ; 
κάτοχο άδειας λειτουργίας όταν διαπιστώσει ότι— 

(α) Τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που υποβλήθηκαν, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5, έπαυσαν να 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ή 

(β) ο κάτοχος άδειας λειτουργίας έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στον Κανονισμό 7, ή 

(γ) ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώ

σεις που επιβάλλονται, δυνάμει του Κανονισμού 10. 
(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή επιδίδει ειδοποίηση αναστολής, σύμ

φωνα με την παράγραφο (1), η αρμόδια αρχή σφραγίζει το ζωολογικό κήπο ή 
το τμήμα αυτού που αφορά η ειδοποίηση και η άδεια λειτουργίας αναστέλλε
ται. 

(3) Η ειδοποίηση αναστολής, η οποία επιδίδεται δυνάμει της παραγράφου (1)

(α) Αναφέρει αν η αναστολή της άδειας λειτουργίας αφορά ολόκληρο το 
ζωολογικό κήπο ή μέρος αυτού και, σε περίπτωση που αφορά μέρος 
αυτού, καθορίζει ποιο μέρος, 

λειτουργίας. 
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(β) αναφέρει τους λόγους αναστολής της άδειας λε ιτουργ ίας , 
(γ) καθορίζε ι τα μέτρα συμμόρφωσης, τα οπο ία πρέπε ι να ληφθούν, 
(δ) καθορίζε ι το χρον ικό διάστημα εντός του ο π ο ί ο υ πρέπε ι να ληφθούν 

τα μέτρα συμμόρφωσης, το οπο ίο χρον ικό διάστημα δεν μπορεί να 
υπερβαίνε ι τα δύο έτη, 

(ε) καλεί τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας να συμμορφωθε ί με τα ανω

τέρω μέτρα συμμόρφωσης, 
(στ) αναφέρει τα δ ικα ιώματα που παρέχοντα ι στον κ ά τ ο χ ο της άδειας λει

τουργ ίας , δυνάμει του Κανονισμού 17. 
(4) Η αρμόδια αρχή, εφόσον ικανοποιηθεί , μετά α π ό επιθεώρηση, σύμφωνα 

με τ ι ς διατάξε ις του Κανονισμού 19, ότι τα μέτρα συμμόρφωσης που αναφέ

ροντα ι στην υ π ο π α ρ ά γ ρ α φ ο (γ) της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (3) έχουν ληφθεί εντός του 
καθορισμένου χρον ικού διαστήματος, επιδίδει στον κάτοχο άδειας λειτουρ

γ ίας ειδοποίηση επαναλειτουργίας . 
Ανάκληση 16.—(1) Η αρμόδ ια αρχή δύναται— 
ΓτοΗ '« ( α ) ^ ε π ε ° Λ π τ ω σ τ 1 π ο υ κάτοχος άδειας λειτουργίας δε συμμορφώνεται με 

τα μέτρα που καθορίζονται δυνάμει της υποπαραγράφου (γ) της 
παραγράφου (3) του Κανονισμού 15, εντός του εκάστοτε καθορισμέ

νου χρονικού διαστήματος, ή 
(β) για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει ότι επιβάλλεται το άμεσο κλείσιμο 

του ζωολογικού κήπου, 
να επιδώσει ειδοποίηση ανάκλησης στον κάτοχο άδειας λειτουργίας. 

(2) Με την επίδοση της ειδοποίησης ανάκλησης, ο ζωολογικός κήπος ή το 
τμήμα αυτού που αφορά η ειδοποίηση παραμένει σφραγισμένο ή σφραγίζεται, 
ανάλογα. 

(3) Η ειδοποίηση ανάκλησης, η οποία επιδίδεται, δυνάμει της παραγρά

φου (1) αναφέρει— 
(α) Αν η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αφορά ολόκληρο το ζωολο

γικό κήπο ή μέρος αυτού και, σε περίπτωση που αφορά μέρος αυτού, 
καθορίζει ποιο μέρος, 

(β) τους λόγους ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 
(γ) τα δικαιώματα που παρέχονται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας, 

δυνάμει του Κανονισμού 17. 
Γραπτές 17.—(1) Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας, στον οποίο επιδίδεται ειδο

παραστασεις. π ο ί η σ η αναστολής ή ειδοποίηση ανάκλησης, δυνάμει των διατάξεων της παρα

γράφου (1) του Κανονισμού 15 ή της παραγράφου (1) του Κανονισμού 16, 
αντίστοιχα, έχει το δικαίωμα να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς την 
αρμόδια αρχή, νοουμένου ότι μέσα σε επτά μέρες από την επίδοση της εκά

στοτε προβλεπόμενης ειδοποίησης θα γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια 
αρχή την επιθυμία του να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Οι γραπτές παραστάσεις 
πρέπει να προσκομιστούν εντός είκοσι μία ημερών από τη γνωστοποίηση. 

(2) Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις ανωτέρω παραστάσεις και ακολούθως 
προβαίνει στην έκδοση απόφασης σχετικά με την αναστολή ή την ανάκληση 
της άδειας λειτουργίας. 

(3) Η αρμόδια αρχή πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς και να κοινοποιεί γρα
πτώς κάθε απόφαση της για αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας, αναφέροντας τα ένδικα μέσα κατά της 
απόφασης αυτής και την προθεσμία εντός της οποίας αυτά μπορούν να 
ασκηθούν. 
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18.—(1) Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας δύναται να παραιτηθεί από το Παραίτηση 
δικαίωμα κατοχής της εν λόγω άδειας, δίνοντας στην αρμόδια αρχή ειδο α3Τοτι.ν 

ποίηση της πρόθεσης του, όχι μικρότερη του ενός μηνός. λειτουργίας." 
(2) Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας οφείλει— 

(α) Να αναφέρει στην ειδοποίηση του— 
(i) Την άδεια λειτουργίας, από την κατοχή της οποίας προτίθεται 

να παραιτηθεί, 
(ϋ) την ημερομηνία κατά την οποία η παραίτηση του θα λάβει 

χώρα, 
(iii) την προτεινόμενη τελική διάθεση όλων των ζώων του ζωολογι

κού κήπου· και 
(β) να παραδώσει την άδεια λειτουργίας στην αρμόδια αρχή μέχρι την 

ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α)(ϋ). 
(3) Η αρμόδια αρχή, με τη λήψη της. ειδοποίησης, που αναφέρεται στην 

παράγραφο (1), δύναται να δώσει στον κάτοχο άδειας λειτουργίας ειδο
ποίηση, καθορίζοντας μεταγενέστερη ημερομηνία παραίτησης από την προτει
νόμενη, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τους πέντε μήνες από την ημερομη
νία που καθορίζεται στην ειδοποίηση του κατόχου άδειας λειτουργίας και 
είτε εγκρίνει την προτεινόμενη τελική διάθεση των ζώων είτε δίδει στον 
κάτοχο άδειας λειτουργίας σαφείς οδηγίες σχετικά με τη μεταχείριση και 
τελική διάθεση των ζώων του ζωολογικού κήπου. 

(4) Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας οφείλει να συμμορφωθεί με την ειδο
ποίηση της παραγράφου (3). 

19.—(1) Προς το σκοπό της διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις προύπο Επιθεώρηση 
θέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 7, της συμμόρφωσης με τις υποχρε ζ(00λο^κων 

(όσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 10 και τη συμμόρφωση με τα μέτρα 
που καθορίζονται σε ειδοποίηση αναστολής, τα ζώα που κρατούνται σε ζωο
λογικούς κήπους επιθεωρούνται από την αρμόδια αρχή τουλάχιστο μία φορά 
κάθε έξι μήνες ή περισσοτέρων της μίας φοράς στο εξάμηνο, νοουμένου ότι 
δεν προκαλείται ταλαιπωρία στα ζώα. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 31 του Νόμου, 
η αρμόδια αρχή δύναται, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε 
οποιοδήποτε ζωολογικό κήπο με σκοπό την επιθεώρηση— 

(α) Του ζωολογικού κήπου και ειδικότερα— 
(i) Των συνθηκών διαβίωσης των άγριων ζώων, 

(ϋ) των χώρων εγκλεισμού των άγριων ζώων 
(β) των μέτρων διασφάλισης της μη διαφυγής των άγριων ζώων 
(γ) του επιπέδου ζωοτεχνικών μεθόδων 
(δ) του αρχείου της συλλογής ειδών άγριων ζώων του ζωολογικού κήπου 

και του καταλόγου των ζώων που περιλαμβάνει η συλλογή· 
(ε) οτιδήποτε είναι σχετικό με την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία 

των ζώων. 
20.—(1) Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λειτουργίας παραιτηθεί από Κλείσιμο 

την κατοχή άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 18 ζωολογικών 
ς. , , , ' , c. κήπων. 

η σε περίπτωση που ζωολογικός κήπος ή μέρος αυτού σφραγιστεί, δυνάμει 
επίδοσης της εκάστοτε προβλεπόμενης από τους παρόντες Κανονισμούς ειδο
ποίησης ή σε περίπτωση που άδεια λειτουργίας δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 14, η αρμόδια αρχή δίδει οδηγίες στον κάτοχο της άδειας λει
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τουργίας ως προς τη μεταχείριση και τελική διάθεση των ζώων ή, αν κρίνει 
ότι δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί ή να συνεργαστεί με τ ις οδηγίες, τότε 
θέτει υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της τα ζώα, με σκοπό την τελική διάθεση 
τους. 

(2) Οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες προκύψουν για τη μεταχείριση των 
ζώων μέχρι την τελική διάθεση τους θα βαρύνουν τον κάτοχο της άδειας λει
τουργίας και μπορούν να διεκδικηθούν από την αρμόδια αρχή με αστική 
αγωγή εναντίον του κατόχου της άδειας λειτουργίας. 

Μη επιστροφή 21. Τέλη που καταβάλλονται με την υποβολή αιτήσεων δεν επιστρέφονται 
τελών. ο ε π ερ( , π τ ω ση απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κανονισμοί 5(2), 6(3), 12(2), 14(3)(α), 14(5) 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΗΡΩΤΕΑΤΕΛΗ 

1. Για την εξέταση αίτησης έκδοσης άδειας λειτουργίας Λ.Κ. 20 

2. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας Λ.Κ. 300 

3. Για την εξέταση αίτησης τροποποίησης άδειας λειτουργίας Α.Κ. 20 

4. Για την εξέταση αίτησης ανανέωσης άδειας λειτουργίας Λ.Κ. 20 

5. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας Λ.Κ. 300. 


