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Αξηζκόο 347 

Οη πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηωλ Εώωλ (Πξνζηαζία ηωλ Εώωλ θαηά ηε Σθαγή ή ηε Θαλάηωζή ηνπο) 
(Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη  εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό  Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 32 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηωλ Εώωλ Νόκνπ, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ 
Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα 
κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ 
Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 
1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΤΖΜΔΡΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΝΟΜΟ 

_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε   
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 303, 
18.11.2009, 
ζ. 1. 

Γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1099/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζαλάησζή ηνπο», 

 

46(Η) ηνπ 1994 
94(Η) ηνπ 1997 
75(Η) ηνπ 2000 
43(Η) ηνπ 2002 
95(Η) ηνπ 2008 

134(Η) ηνπ 2009 
15(Η) ηνπ 2011 

     55(Η) ηνπ 2013. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ απφ ην άξζξν 32 
ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο.  

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
Δπίζεκε   
Δθεκεξίδα  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
2.5.2002 
14.6.2002 
18.7.2008. 

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ 
(Πξνζηαζία ησλ Εψσλ θαηά ηε θαγή ή ηε Θαλάησζή ηνπο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 
2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ (Πξνζηαζία 
ησλ Εψσλ θαηά ηε θαγή ή ηε Θαλάησζή ηνπο) Καλνληζκνχο ηνπ 2002 θαη 2008 (πνπ ζην εμήο 
ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ (Πξνζηαζία 
ησλ Εψσλ θαηά ηε θαγή ή ηε Θαλάησζή ηνπο) Καλνληζκνί ηνπ 2002 έσο 2014. 

Αληηθαηάζηαζε  
ηνπ Καλνληζκνχ 2 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2.  Ο Καλνληζκφο 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ  αθφινπζν λέν 
Καλνληζκφ 2: 

 «Δξκελεία. 2.-(1)  ηνπο Καλνληζκνχο απηνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

  «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1099/2009» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1099/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ δψσλ θαηά ηε ζαλάησζή ηνπο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

  (2) Οπνηνηδήπνηε φξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο θαη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζε απηνχο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο θαη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 
1099/2009.». 

Καηάξγεζε ησλ 
Καλνληζκψλ 4, 6, 7, 
8, 9 θαη 10  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

3.  Οη Καλνληζκνί 4, 6, 7, 8, 9 θαη 10 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ, θαηαξγνχληαη. 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 5  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

4.  Ο Καλνληζκφο 5 ησλ βαζηθψλ  θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αθφινπζν λέν 
Καλνληζκφ 5: 

 «Γηαθίλεζε 
θαη ζαλάησζε 
δψσλ. 

 

5.  Ο ππεχζπλνο επηρείξεζεο δηαζθαιίδεη φηη- 
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Παξάξηεκα  Α. 

Παξάξηεκα  Γ. 

 (α) ηα δψα δηαθηλνχληαη θαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ζηαβιίδνληαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α· 

    (β) ηα δψα αλαηζζεηνπνηνχληαη ή ζαλαηψλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.». 

Σξνπνπνίεζε 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ 
κε ηελ πξνζζήθε 
λένπ Καλνληζκνχ 6. 

5.   Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκφ 5 
απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Kαλνληζκνχ 6: 
 
 

 «Μεηαβαηηθή 
δηάηαμε. 

6. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 1099/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζαλάησζή ηνπο, νη παξφληεο Καλνληζκνί 
εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη κέρξη θαη ηελ 8

ε
 Γεθεκβξίνπ 2019, 

αλαθνξηθά κε ζθαγεία ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2013 ή γηα ζθαγεία πνπ δελ έρνπλ πξνβεί ζε νπνηαζδήπνηε λέα 
δηαξξχζκηζε, θαηαζθεπή ή εμνπιηζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνπο θαλφλεο 
ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1099/2009 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 24εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζαλάησζή 
ηνπο κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6. Σν Παξάξηεκα Α ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

  (α) κε ηε δηαγξαθή ζην ζεκείν Η ησλ παξαγξάθσλ (2) έσο θαη (6) απηνχ· 
  (β)    (i)   κε ηε δηαγξαθή ζην ζεκείν ΗΗ ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ·  

 (ii)   κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ ΗΗ ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνχ κε ηελ αθφινπζε 
λέα παξάγξαθν (3): 

           «3. Οη δηάδξνκνη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξφπν ψζηε λα 
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ δψσλ θαη λα είλαη 
δηεπζεηεκέλνη έηζη ψζηε λα αμηνπνηείηαη ην αγειαίν έλζηηθην ησλ δψσλ.»·  

(iii)    κε ηε δηαγξαθή ζην ζεκείν ΗΗ ησλ  παξαγξάθσλ (4) θαη (5) απηνχ· 

(iv)    κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ζεκείν ΗΗ ηεο παξαγξάθνπ (9) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε  
λέα παξάγξαθν (9): 

            «9. Σα δψα ηα νπνία δελ κεηαθέξνληαη ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηνλ 
ηφπν ζθαγήο, πξέπεη λα έρνπλ ζπλερψο ζηε δηάζεζή ηνπο λεξφ απφ 
θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο.»· 

       (v) κε ηε δηαγξαθή ζην ζεκείν ΗΗ ηεο παξαγξάθνπ (10) απηνχ· 
  (γ) κε ηε δηαγξαθή ηνπ ζεκείνπ ΗΗΗ απηνχ. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ 
 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

7.  Σν Παξάξηεκα Γ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α)  κε ηε δηαγξαθή ηνπ ζεκείνπ Η απηνχ· 
  (β) κε ηε δηαγξαθή ζην ζεκείν ΗΗ απηνχ ησλ παξαγξάθσλ (1), (2) θαη 3(Α), 

ππνπαξάγξαθνο 1· 

(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ζεκείν ΗΗ ηεο παξαγξάθνπ 3(Β) απηνχ ηεο  
ππνπαξαγξάθνπ 1, κε ηελ αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (1): 

       «1. ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαηζζεηηθά πδξφινπηξα γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ησλ 
πνπιεξηθψλ, πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη θαιή επαθή κε ην θεθάιη ηνπ δψνπ.»· 

(δ)   κε ηε δηαγξαθή ζην ζεκείν ΗΗ ηεο παξαγξάθνπ 3(Β) απηνχ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 
(3) θαη (5)· 

(ε)    κε ηε δηαγξαθή ζην ζεκείν ΗΗ ηεο παξαγξάθνπ (4) απηνχ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (1) 
θαη (4)· 

  (ζη)   κε ηε δηαγξαθή ηνπ ζεκείνπ ΗΗΗ απηνχ. 
   
Καηάξγεζε ησλ 
Παξαξηεκάησλ  
Β, Γ, Δ, Σ θαη Ε  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

8. Σα Παξαξηήκαηα Β, Γ, Δ, Σ θαη Ε ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ θαηαξγνχληαη. 
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