ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜ ΟΥ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 325 της 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1964
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί 'Απογραφής Ζώων Νόμος του 1964, το κείμενον του οποίου ακο
λουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκραταίς συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.

'Αριθμός 28 του 1964
Ν Ο Μ Ο Σ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ ΑΠΟΓΡΑΦ ΗΣ Ζ Ω Ω Ν
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Απογραφής Συνοπτικός
Ζώων Νόμος του 1964.
τίτλος.
2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία,
κειμένου—
«άπογραφεύς» σημαίνει οιονδήποτε ύπάλληλον του Υπουργείου
Γεωργίας κ α ι Φυσικών Πόρων ή παν Μτερον πρόσωπον διορισθέν
δυνάμει του* άρθρου 4 (1) του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει δέ
αγροφύλακα ενεργούντα δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος
Νόμου'
«ζώα» σημαίνει ταύρους, αγελάδας, μόσχους, δαμαλίδας, 6ους,
αΐγας, πρόβατα, άλογα, δνους, ήμιόνους, χοίρους, καμήλους, οικι
ακούς κονίκλους κ α ι πουλερικά'
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Γεωργίας καΐ Φυσικών
Πόρων.
3 . Δ ι α τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθ' £καστον έτος θά Απογραφή
διενεργήται ή απογραφή 'απάντων των ζώων καθ* δν τρόπον προνο <ώων·
εΐται έν τω παρόντι Νόμω, καθ' ην περίοδον ή περιόδους ήθελε καθο
ρίσει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά Διοττάγματος αύτοΟ δημοσιευ
ομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκροττίας' τό Ύπουργικόν
Συμβούλιον δύναται νά καθορίση διαφορετικάς περιόδους διά τήν
απογραφή ν, αναλόγως τής περιπτώσεως, ταύρων, αγελάδων μόσχων,
δαμαλίδων, βοών, αίγών, προβάτων, άλογων, δνων, ήμιόνων, χοίρων,
καμήλων, οίκιακών κονίκλων καΐ πουλερικών.
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Διορισμός
(Απογραφέων.

4.—(1) Ό Υπουργός θά διορίση ώς απογραφείς υπαλλήλους παρά
τω Ύπουργείω αύτου ή έτερα πρόσωπα ατινα ήθελε κρίνει αναγκαία
δια την διενέργειαν της απογραφής των ζώων, θά καθορίζη δέ ωσαύ
τως και τήν περιοχήν τής αρμοδιότητος ενός έκαστου άπογραφέως
(2) ΟΙ απογραφείς θά διορίζωνται ύπό του ΎπουργοΟ, ή προσα
γωγή δέ του τοιούτου διορισμού ή ή δημοσίευσις αύτου έν τη έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας θά συνιστά επαρκή άπόδειξιν του
γεγονότος δτι ό άπογραφεύς κέκτηται τήν έξουσίαν δπως ενεργή
έπί τούτω διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου.

ΟΙ αγροφύ
λακες δφεί
λουσι να βοη
θώοι τους
απογραφείς.

5. "Εκαστος άπογραφεύς κέκτηται έξουσίαν δπως καλέση πάντα
αγροφύλακα υπηρετούντα έν τή πόλει, χωρίω ή περιοχή έν ή ό άπο
γραφεύς άσκεΐ τήν αρμοδιότητα αύτου δυνάμει του παρόντος Νόμου,
δπως δοηθήση τούτον έν τή εκτελέσει των δυνάμει του παρόντος
Νόμου καθηκόντων του' έπί τούτω, δ άγροφύλαξ οφείλει νά παράσχη
πασαν έπί τούτω ζητηθεΐσαν δοήθειαν.

ΟΙ Ιδιοκτηται
όφείλουσι
να διευκολύ
νωσι καΐ παρέ
χωσι πασαν
βοήθειαν
είς τους
απογραφείς.

6. Ό Ιδιοκτήτης ζώων και πας έτερος υπεύθυνος όφείλουσι νά
διευκολύνωσι τους απογράφεις καΐ παρέχωσιν αύτοΐς πασαν δοήθειαν
έν τή διενεργεία τής δυνάμει του παρόντος Νόμου απογραφής, καΐ
δπως άπαντώσιν ειλικρινούς είς πασαν έρώτησιν τεθεΐσαν αύτοίς ύπό
του άπογραφέως σχετιζομένην ή άναφερομένην εις ζωα δπινα 6 άπο
γραφεύς έχει λόγους νά πιστεύη δτι άπεμακρύνθησαν, μετεφέρθησαν
άλλαχου ή άπεκρύδησαν.

ΟΙ απογρα
φείς 2 χουσι
δικαίωμα
εισόδου.

7. Έπί τω τέλει διενεργείας τής απογραφής έκαστος άπογραφεύς
κέκτηται έξουσίαν δπως κατά πάντα εΟλογον χρόνον είσέρχηται εις
οιανδήποτε γαΐαν είς ήν έχει λόγους νά πιστεύη δτι ευρίσκονται ζωα
υποκείμενα είς άπογραφήν. Νοείται δτι ουδείς άπογραφεύς θά
είσέρχηται—
(α) είς κατοικίαν άνευ προσηκόντως ήτιολογημένου δικαστικού
εντάλματος'
(δ) είς οιανδήποτε οίκοδομήν, ή περιπεφραγμένον χώρον ή
κήπον προσηρτημένον εις τίνα κατοικίαν, έάν προηγουμένως
δεν δώση εις τόν κάτοχον αύτοΟ οκτώ ήμερων προειδοποίησα/
περί τής προθέσεως του δπως πράξη ούτω,
έκτος έάν ό κάτοχος συναινή εις τήν τοιαύτην εϊσοδον.

"Εκθεσις
προς τον
Ύπουργόν.

8. "Εκαστος άπογραφεύς οφείλει δπως ευθύς ώς ήθελε περατωθή
τό έργον αύτου, ύποδάλη τω Ύπουργφ αληθή και ακριβή έκθεσιν
άναφορικώς προς τό τοιούτον έργον.

Τό Ύπουργι
κόν Συμβού
λιον δύναται
να διάταξη
συμπληρω
ματικήν
άπογραφήν.

9.—(1) Τό "Υπουργικόν Συμδούλιον δύναται κατά πάντα χρόνον
και παρά τό γεγονός δτι διενηργήθη ήδη απογραφή, νά διάταξη συμ
πληρωματικήν άπογραφήν ζώων είτε έφ' ολοκλήρου τής Δημοκρα
τίας είτε εις τίνα πόλιν, χωρίον ή περιοχήν καθοριζομένην έν τω Δια
τάγματι αύτοΟ, δύναται δέ ωσαύτως νά καθορίση και τήν χρονικήν
περίοδον καθ* ήν θά λάδη χώραν ή τοιαύτη συμπληρωματική απο
γραφή.
(2) Τό Διάταγμα περί διενεργείας συμπληρωματικής απογραφής
δημοσιεύεται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας' έπί τή δημο
σιεύσει αύτου άπασαι αί διατάξεις τοΟ παρόντος Νόμου εφαρμόζον
ται έπί τής τοιαύτης συμπληρωματικής απογραφής ώς εφαρμόζονται
και έπί τής πρώτον διενεργηθείσης τοιαύτης.
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10.—(1) Κατά τήν περίοδον ήτις καθωρίσθη δια την διενέργειαν
απογραφής δυ νάμει τοΰ άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ή συμπλη
ρωματικής απογραφής δυνάμει τοϋ άρθρου 9 του αύτοΟ Νόμου, απα
γορεύεται ή μετακίνησις ή άπομάκρυνσις ζώων άναφορικώς προς
άτινα διετάχθη ή διεξαγωγή απογραφής ή συμπληρωματικής απο
γραφής, έκ τής πόλεως, χωρίου ή περιοχής είς ήν ταΰτα έφυλάττοντσ
ή εύρίσκοντο κατά τήν ούτω καθορισθεΐσαν διά τήν έναρξιν τής απο
γραφής ή συμπληρωματικής απογραφής ήμερομηνίαν.

Άπαγόρευσις
μετακινή
σεως ζώων.

(2) Πάς δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του εδαφίου (1) τοΟ πα
ρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος έκδικαζομένου συνοπτικώς,
έν περιπτώσει δέ καταδίκης υπόκειται είς πρόστιμον μέχρι πεντακο
σίων μίλς δι* έκαστον έπ! μέρους ζώον άναφορικώς προς δ διεπρά
χθη τό αδίκημα.
11. Ό 'Υπουργός δύναται δι" έγγραφου υπογεγραμμένου ύπ' αύτου
νά προβαίνη εκάστοτε είς τήν έκχώρησιν άπασών ή μέρους των εξου
σιών και αρμοδιοτήτων δι' ών περιβέβληται δυνάμει τών διατάξεων
του παρόντος Νόμου, είς πρόσωπον καθοριζόμενον ειδικώς έν τω
τοιούτω εγγράφω.

"Ο'Υπουργός
δύναται νά
εκχώρηση
τάς εξουσίας
αύτοΰ.

12. Πας δστις εκουσίως παρακωλύει ή άνθίσταται εΙς απογραφέα
έν τή νομίμω εκτελέσει οιουδήποτε τών κοτθηκόντων αύτου δυνάμει
του παρόντος Νόμου, ή παραβαίνει ή δέν συμμορφοΟται προς τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος
έκδικαζομένου συνοπτικώς, έν περιπτώσει δέ καταδίκης υπόκειται
είς φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών ή είς πρόστιμον μέχρι είκοσιπέντε
λιρών ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς.

ΈκουσΙα
τταρακώλυσις
απογραφέων.

13. 'Υπό τάς οδηγίας του ΎπουργοΟ δυνατόν νά παρασκευασθώσι
βιβλία και έντυπα προς χρήσιν τών απογραφέων σχετικώς μέ τήν άπο
γραφήν, περιέχοντα τοιαύτα στοιχεία ώς ό Υπουργός ήθελεν εκά
στοτε καθορίσει, πας δέ άπογραφεύς οφείλει νά καταχωρή έν τω
βιβλίω ή έντύπω τάς λεπτομέρειας τάς άπαιτουμένας υπό τών δια
λαμβανομένων έν τώ τοιούτω βιβλίω ή έντύπω στοιχείων.

Β ιβλία καΐ
Εντυπα προς
χρήσιν τών
απογραφέων.

14. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αύτοΟ
δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας νά άνα
στείλη τήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου, ή οίασδήποτε διατάξεως
αύτου, είτε γενικώς εϊτε ειδικώς προς ώρισμένα ζώα, ώς ήθελε καθο
ρισθή έν τώ Διατάγματι.

Έξουσίαι τοΟ
'Υπουργικού
Συμβουλίου
προς άνα
στολήν της
εφαρμογής
τοΰ Νόμου.

15. Ό περί 'Απογραφής Προβάτων, Αιγών καΐ Χοίρων Νόμος διά Κατάργησις
του παρόντος καταργείται, άνευ επηρεασμού οίασδήποτε πράξεως *^™ψύ~
λαξις.
ή παραλείψεως δυνάμει αύτου γενομένης.
Κεφ. 9 2 .

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

