
ΖΚ-002 

 

 

 

                                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

 
 

 

 

    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  
ΝΟΜΟΙ (Άρθρο 11) 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ 

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 (Κανονισµός 5) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
 
 

 

Προς ∆ιευθυντή 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
 

 

∆ια του παρόντος ο πιο κάτω υπογεγραµµένος αιτούµαι την έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

Ζωολογικού Κήπου στην περιοχή .................................................................................... 

στο τεµάχιο .................................... Αρ. Φύλλου / Σχεδίου ................................ µε Αρ. 

Πολεοδοµικής Άδειας .......................................................................... 

 

Αναφορικά µε την αίτηση µου υποβάλλω συνηµµένα τα πιο κάτω ζητούµενα 
πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της αίτησής µου, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Άρθρου 11 των περί Προστασίας και Ευηµερίας των 
Ζώων Νόµων και του Κανονισµού 5 των περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων 
(∆ιατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισµών του 2002 (Κ.∆.Π. 
81/2002). 
 
1. Όνοµα αιτητή: .................................................................................................................. 

 
2. ∆ιεύθυνση αιτητή: ............................................................................................................ 

 
3. Κατάλογος µε τα προτεινόµενα ζώα, όπου καταγράφονται τόσο οι κοινές όσο και οι 

επιστηµονικές ονοµασίες τους. 
 

4. Αριθµός, ονόµατα και λοιπά στοιχεία για την κατάρτιση του προσωπικού (γνώσεις, 
πρακτική πείρα, ικανότητες), τόσο για το επιστηµονικό προσωπικό, όσο και για το 
προσωπικό που ασχολείται µε τη φροντίδα και το χειρισµό των ζώων. 
 

5. Αντίγραφα τοπογραφικών και λεπτοµερειακών αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων 
εγκλεισµού των ζώων (υποστατικά, κλωβοί, δεξαµενές, κ.ο.κ.), της περίφραξης, των 



χώρων για παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης και λοιπών αποθηκευτικών και 
βοηθητικών χώρων. 
 

6. Προτεινόµενες συνθήκες διαβίωσης και ειδικότερα περιγραφή του προτεινόµενου 
χώρου εγκλεισµού για κάθε είδος ζώου και τα µέτρα εµπλουτισµού του προτεινόµενου 
χώρου εγκλεισµού του. 
 

7. Προτεινόµενα µέτρα για τη διασφάλιση της µη διαφυγής των ζώων (περιφράξεις, 
είσοδοι, έξοδοι, διάδροµοι, µονοπάτια, κ.ο.κ.). 
 

8. Προτεινόµενα µέτρα δράσης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πληµµυρών ή άλλων 
θεοµηνιών. 
 

9. Προτεινόµενα προγράµµατα διαχείρισης, φροντίδας και περιποίησης των ζώων. 
 
10. Προτεινόµενα προγράµµατα προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και 

διατροφής των ζώων. 
 
11. Αντίγραφο σύµβασης ή άλλου νοµικού κειµένου µέσω του οποίου να εξασφαλίζεται η 

παροχή των υπηρεσιών εγγεγραµµένου κτηνιάτρου. 
 

12. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του αιτητή (εάν ο αιτητής είναι νοµικό 
πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των µελών του διοικητικού συµβουλίου, 
του γραµµατέα και οποιουδήποτε άλλου παρόµοιου αξιωµατούχου). 
 

13. Αντίγραφο της πολεοδοµικής άδειας των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων.  
 
14. Πληροφορίες αναφορικά µε την οικονοµική ενίσχυση ή χρηµατοδότηση της εφαρµογής 

του συγκεκριµένου προγράµµατος ή του έργου. 
 
Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται και το ποσό των €34,17 για την εξέταση της 
αίτησης. 
 
Σηµείωση:  Με την έκδοση της άδειας λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί ασφαλιστήριο που 

αφορά ευθύνη έναντι τρίτου για ζηµιά ή σωµατική βλάβη, η οποία προκαλείται 
από οποιοδήποτε ζώο του ζωολογικού κήπου.  
Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου πρέπει να υποβληθεί στις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες.  

 
 
 
 
Ηµεροµηνία: ................................  Υπογραφή αιτητή: ................................................ 

                Αρ. Ταυτότητας: ................................................... 

                ή 

                Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ..................................... 

 
 
 
 
ΘΠ/ΗΠ 
ΗΠ/Έντυπο αίτησης έκδοσης άδειας λειτουργίας ζωολογικού κήπου 2010 


