
Ο περί της Υγείας των Ζώων Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 109(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υγείας των Ζώων Νόμος του 2001. Συνοπτικός 
τίτλος. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία. 

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενεργουσών διά του Διευθυντή ή οποιουδήποτε άλλου 
λειτουργού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από αυτόν 

 

«ασθένεια των ζώων» σημαίνει οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας των ζώων που 
οφείλεται σε μολυσματικά, παρασιτικά ή άλλα αίτια- 

 

«γνωστοποιητέες ασθένειες» σημαίνει τις ασθένειες των ζώων που καθορίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8- 

 

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος- 

 

«εγκατάσταση» είναι κάθε επιχείρηση στην οποία παράγονται, υφίστανται επεξεργασία, 
καταστρέφονται, αποθηκεύονται ή από την οποία διατίθενται στην αγορά ζωικά προϊόντα ή 
ζωικά απόβλητα και περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς ζωικών προϊόντων και ζωικών 
αποβλήτων 

 

«εκμετάλλευση» είναι η γεωργική εγκατάσταση ή τα υποστατικά όπου κρατούνται, 
εκτρέφονται ή μεταφέρονται ζώα και περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς ζώων 

 

«εντεταλμένος κτηνίατρος» σημαίνει τον ιδιώτη κτηνίατρο στον οποίο εγγράφως έχει 
ανατεθεί από το Διευθυντή η διενέργεια καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος 
κατά την άσκηση των καθορισμένων ελέγχων θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου ως επίσημος κτηνίατρος- 

 

«Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός» σημαίνει τον επίσημο κτηνίατρο που έχει την 
ευθύνη της εφαρμογής και άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρμόδιας Αρχής σε 
κάθε διοικητική Επαρχία- 

 

«Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο» σημαίνει το εργαστήριο που λειτουργεί υπό την 
ευθύνη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και διενεργεί εργαστηριακές εξετάσεις για σκοπούς— 

 

(α) Διάγνωσης ασθενειών των ζώων,  

(β) διάγνωσης ζωονόσων,  

(γ) διερεύνησης της επιζωοτιολογικής κατάστασης της χώρας,  

(δ) ελέγχου της ποιοτικής και υγειονομικής κατάστασης γενετικού υλικού (σπέρμα, 
ωάρια, έμβρυα) 

 

και περιλαμβάνει το εργαστήριο παραγωγής εμβολίων και βιολογικών προϊόντων των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και εργαστήρια σε ξένες χώρες τα οποία καθορίζονται με βάση τις 
πρόνοιες του άρθρου 8· 
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 «επίσημος κτηνίατρος» σημαίνει οποιοδήποτε κτηνίατρο που υπηρετεί στην Αρμόδια 
Αρχή· 

 
«επιχειρηματίας» σημαίνει τον ιδιοκτήτη και περιλαμβάνει τον υπεύθυνο επιχείρησης· 

 
«επιχείρηση» σημαίνει τις εγκαταστάσεις και τις εκμεταλλεύσεις· 

 «ζώα» σημαίνει όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιμα έντομα, ιχθύες, 
οστρακόδερμα και μαλάκια· 

 «ζωικά απόβλητα» σημαίνει τα πτώματα ζώων, τα σφάγια ή τμήματα ζώων και ψαριών, 
τα απορρίμματα της επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση, περιλαμβανομένης της κόπρου και των ούρων 

 «ζωονόσος» σημαίνει οποιαδήποτε ασθένεια των ζώων που μπορεί να μολύνει και τον 
άνθρωπο- 

 «κτηνιατρικός έλεγχος» σημαίνει φυσικό έλεγχο και κάθε διαδικασία ή διοικητική 
πράξη που αφορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εδώδιμα ή μη, και αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα 
στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας- 

 «κτηνιατρικός επιθεωρητής» σημαίνει τον υπάλληλο που εργοδοτείται στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για να διενεργεί επιθεωρήσεις υπό την καθοδήγηση επίσημου 
κτηνίατρου και για να το συνδράμει στην άσκηση των εξουσιών του και στην εκτέλεση των 
αποφάσεών του· 

169 του 1990  
10(Ι) του 1997  
93(Ι) του 2000. 

«κτηνίατρος» σημαίνει κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει των προνοιών του περί της 
Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου- 

 «προϊόντα» ή «ζωικά προϊόντα» σημαίνει όλα τα προϊόντα που αποτελούνται εν όλω ή 
εν μέρει από ιστούς που προέρχονται από ζώα σε οποιαδήποτε μορφή, κατεργασμένα ή 
ακατέργαστα και περιλαμβάνει το σανό και τα άχυρα· 

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Σκοπός του 
παρόντος 
Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος προδιαγράφει και ρυθμίζει το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, 
εξουσιών, δραστηριοτήτων και καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής που έχουν ως στόχο τη 
διασφάλιση της υγείας των ζώων, και την προστασία της δημόσιας υγείας από ζωονόσους. 

Αρμοδιότητες και 
εξουσίες της  
Αρμόδιας Αρχής. 

4.—(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για— 

(α) Την εξυγίανση του ζωικού πληθυσμού της χώρας από ασθένειες των ζώων, με την 
εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, 

 (β) την άσκηση προληπτικής κτηνιατρικής σε θέματα υγείας των ζώων με τον 
καταρτισμό ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης— 

 (i) γνωστοποιητέων ή μη ζωικών ασθενειών, και 
 (ii) της επίδρασης τοξικών ή ραδιενεργών ουσιών στα ζώα, 

 (γ) την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού πληθυσμού, για διαπίστωση ή μη της 
ύπαρξης μολυσματικών, παρασιτικών ή άλλων ασθενειών των ζώων, 

 (δ) την εφαρμογή της τεχνητής αναπαραγωγής και τον έλεγχο του συγχρονισμού του 
οίστρου και της μεταφύτευσης εμβρύων σε ζώα, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας 
των ζώων, 
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(ε) τον έλεγχο επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή ή διακίνηση γενετικού υλικού 
των ζώων (σπέρμα, έμβρυα, ωάρια), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και σε 
Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 

(στ) τον έλεγχο των εξαγωγών και μετακινήσεων στο εσωτερικό, ανθρώπων, ζώων, ζωικών 
προϊόντων, ζωικών αποβλήτων, κόπρου ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, δυνάμενων να 
μεταδώσουν ζωική ασθένεια, με σκοπό να αποτραπεί η διασπορά ασθενειών των ζώων και η 
διακίνηση και διάθεση στην αγορά ζωικών προϊόντων επικίνδυνων για την υγεία των ζώων και 
τη δημόσια υγεία, 

(ζ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της εισαγωγής και της εκφόρτωσης από πλοίο ή αεροσκάφος 
ζώων, πτωμάτων ζώων, ζωικών προϊόντων, υποπροϊόντων και παρασκευασμάτων βιολογικών 
προϊόντων, που έχουν σχέση με την υγεία των ζώων, ζωοτροφών ζωικής και φυτικής 
προέλευσης, στρωμνής ζώων, κόπρου και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που μπορεί να 
μεταδώσουν ζωική ασθένεια και γενικά την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων για την κατά πάντα 
τρόπο παρεμπόδιση της εισόδου και της εξάπλωσης στη Δημοκρατία, οποιασδήποτε ασθένειας 
που προσβάλλει τα ζώα, 

(η) τον έλεγχο της υγιεινής διαβίωσης και διατροφής των ζώων, 

(θ) την παροχή της αναγκαίας επιστημονικής βοήθειας ή κτηνιατρικής κλινικής βοήθειας στα 
ζώα, σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα από την Αρμόδια Αρχή, σχέδια και προγράμματα 
για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, 

(ι) την κήρυξη εκμεταλλεύσεων ως μολυσμένων, επηρεασμένων ή ελεύθερων από 
γνωστοποιητέες ή μη ασθένειες των ζώων, 

(ια) τον έλεγχο των χώρων ή και επιχειρήσεων όπου διενεργούνται διαδικασίες θανάτωσης 
ζώων, καταστροφής, ταφής, διάθεσης, χειρισμού ή επεξεργασίας πτωμάτων ζώων, σφαγίων, 
ζωικών προϊόντων ή υποπροϊόντων, ζωικών αποβλήτων και αξιοποίησης των απορριμμάτων 
σφαγείων, των υποπροϊόντων σφαγείων και άλλων ακατάλληλων προς βρώση ζωικών 
προϊόντων, της φορβής, της στρωμνής ζώων, της κόπρου και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων 
και πραγμάτων δυνάμενων να μεταδώσουν ασθένεια των ζώων, 

(ιβ) την καταβολή αποζημιώσεων προς ιδιοκτήτες ζώων, ζωικών προϊόντων ή αντικειμένων που 
κατάσχονται και καταστρέφονται, ή άλλως πως διατίθενται, στο πλαίσιο εφαρμογής 
προγραμμάτων ελέγχου ή καταπολέμησης ζωικών ασθενειών όπως προνοείται στις 
παραγράφους (α) και (β) ή λόγω οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή δραστηριότητας της Αρμόδιας 
Αρχής, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο ζώων 

(ιγ) την καταγραφή των επιχειρήσεων, τη σήμανση και καταγραφή των ζώων και των 
διακινήσεων τους σε μητρώα ή βάσεις δεδομένων 

(ιδ) τον έλεγχο της τήρησης των όρων έκδοσης των αδειών των επιχειρήσεων, 

(ιε) την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν θέματα των αρμοδιοτήτων της, όπου αυτό 
προβλέπεται, 
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 (ιστ) την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας στον κτηνιατρικό τομέα.

 (2) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα που συντελούν 
στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου, δύνανται να ανατίθενται στην Αρμόδια 
Αρχή δυνάμει Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει αυτού. 

Τέλη και δικαιώματα. 5.—(1) Για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και 
ασκούνται από την Αρμόδια Αρχή, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εισπράττει τέλη, όπως 
καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο. 

 (2) Τα εισπρακτέα δικαιώματα και τα τέλη ένστασης καθορίζονται όπως προνοείται στο 
άρθρο 8. 

Γνωστοποίηση 
ασθενειών. 

6.—(1) (α) Οποιοσδήποτε κτηνίατρος διαπιστώσει ή υποπτευθεί την εκδήλωση 
οποιασδήποτε γνωστοποιητέας ασθένειας, υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα, 
χρησιμοποιώντας το γρηγορότερο μέσο επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή του, το Διευθυντή 
ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό της επαρχίας στην οποία διαπίστωσε ή 
υποπτεύθηκε την εκδήλωση της ασθένειας ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. 

169 του 1990  
10(Ι) του 1997  
93(Ι) του 2000. 

(β) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου (α) αποτελεί αδίκημα 
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η παράλειψη αυτή, θεωρείται 
ανάρμοστη διαγωγή για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 17 του περί της Ασκήσεως 
της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου. 

(2) Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή άτομο που έχει στη φύλαξη, φροντίδα ή την κατοχή 
του ζώα οφείλει να ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό το Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό 
Λειτουργό ή κτηνίατρο ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για οποιαδήποτε αυξημένη 
θνησιμότητα ή νοσηρότητα των ζώων του. 

Εξουσίες Υπουργού. 7. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία— 

(α) Να επιβάλλει την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται σε 
Κανονισμούς, σε καθορισμένες περιοχές της Δημοκρατίας, στην περίπτωση εκδήλωσης 
κρουσμάτων μιας εκ των γνωστοποιητέων ή μη ασθενειών των ζώων, 

 (β) να ανακαλεί την εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων έκτακτων μέτρων, εφ' όσον 
η ασθένεια έχει επιτυχώς αντιμετωπισθεί, 

 (γ) να επιβάλλει την εφαρμογή μέτρων για την παρακολούθηση, τη καταπολέμηση και 
τον έλεγχο γνωστοποιητέων ή μη, ασθενειών των ζώων. 

Εξουσίες Διευθυντή. 8. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να— 

(α) Εξουσιοδοτεί επίσημους κτηνιάτρους και εντεταλμένους κτηνιάτρους να ασκούν 
τους κτηνιατρικούς έλεγχους και να εφαρμόζουν τις εξουσίες που προκύπτουν από τις 
πρόνοιες του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων που εκδίδονται με 
βάση τον παρόντα Νόμο· 

 (β) εξουσιοδοτεί κτηνιατρικούς επιθεωρητές, οι οποίοι υπό την ευθύνη και τις οδηγίες 
των επίσημων κτηνιάτρων τους συνδράμουν στην άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων και 
στην εφαρμογή ή εκτέλεση των αποφάσεών τους· 
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(γ) εκδίδει Γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι 
οποίες μπορούν να αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 

 

(i) τα δικαιώματα για την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσεων και την 

παροχή επιστημονικής βοήθειας, εργαστηριακής βοήθειας, και κτηνιατρικής κλινικής 

βοήθειας, 

 

(ii) τα τέλη ένστασης,  

(iii) την έγκριση καταλόγων άλλων χωρών από τις οποίες μπορεί να επιτρέπεται η 

εισαγωγή στη Δημοκρατία ζώων και ζωικών προϊόντων, 

 

(iv) τον καθορισμό των γνωστοποιητέων ασθενειών,  

(ν) την επιβολή έκτακτων μέτρων για τη πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών των ζώων· 
 

(νi) τον καθορισμό της αξίας των προς αποζημίωση ζώων που κατάσχονται ή 

καταστρέφονται στο πλαίσιο των προνοιών των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 4 ή που πεθαίνουν εξ' αιτίας οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή δραστηριότητας 

της Αρμόδιας Αρχής· 

 

(νii) τον καθορισμό κτηνιατρικών εργαστηρίων σε ξένες χώρες, τις υπηρεσίες των οποίων 

μπορεί να χρησιμοποιεί η Αρμόδια Αρχή για εξυπηρέτηση ή ικανοποίηση εξειδικευμένων 

αναγκών ή επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των επίσημων κτηνιατρικών εργαστηρίων 

 

(δ) να εκδίδει, να αναστέλλει ή να ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας σε επιχειρήσεις σύμφωνα με 
τους όρους που προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου· 

 

(ε) (i) να αναλαμβάνει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται σε Κανονισμούς, 
Διατάγματα και ειδικά σχέδια αντιμετώπισης γνωστοποιητέων ασθενειών, μόλις τεθεί υποψία 
ή γίνει διάγνωση μιας εκ των γνωστοποιητέων ασθενειών, 

 

(ii) να εφαρμόζει μέτρα για τη πρόληψη της διάδοσης γνωστοποιητέας ή μη ασθένειας, 
όταν παρίσταται ανάγκη, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 21 ημέρες, μέχρι να εκδοθεί 
Διάταγμα από τον Υπουργό όπως προνοείται στην παράγραφο (α) του άρθρου 7· 

 

(στ) να διορίζει τα μέλη επιτροπών εξέτασης ενστάσεων εναντίον αποφάσεων των επίσημων 
κτηνιάτρων 

 

(ζ) να διορίζει τα μέλη τριμελών επιτροπών εκτίμησης της αξίας ζωικών προϊόντων ή 
αντικειμένων που κατάσχονται και καταστρέφονται ή άλλως πως διατίθενται, στο πλαίσιο 
εφαρμογής προγραμμάτων ελέγχου ή καταπολέμησης ζωικών ασθενειών όπως προνοείται στις 
παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4· 

 

(η) να ασκεί ποινική δίωξη μέσω δημόσιων κατηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Δημοσίων Κατηγόρων Νόμου, σε περιπτώσεις όπου επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και Διαταγμάτων 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

   8 του 1989. 
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Εξουσία εισόδου 
και άσκησης 
κτηνιατρικών 
ελέγχων. 

9.—(1) Οι επίσημοι κτηνίατροι, οι εντεταλμένοι κτηνίατροι και οι κτηνιατρικοί 
επιθεωρητές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή με βάση τις παραγράφους (α) και (β) 
του άρθρου 8, δύνανται να εισέρχονται σε οποιοδήποτε χώρο επιχείρησης ή σε υποστατικά ή 
άλλους χώρους, όπου εύλογα πιστεύουν ότι διεξάγεται επιχείρηση ή εργασίες, που 
ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, με 
σκοπό την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα, ζωικά προϊόντα και επιχειρήσεις, 
καθώς και στα γραπτά ή ηλεκτρονικώς τηρούμενα στοιχεία της επιχείρησης, με στόχο την 
επίτευξη συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που 
εκδίδονται βάσει αυτού. 

 (2) Κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ο 
επίσημος κτηνίατρος, εφαρμόζοντας τους όρους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
καθορίζονται σε Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο και 
εφόσον δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις, μπορεί— 

 (α) Να προβαίνει σε κατασχέσεις ζώων, εφόσον το κατασχεθέν είναι δυνατό να θέσει 
σε κίνδυνο την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία· 

 (β) να επιβάλλει τη σφαγή, θανάτωση και την καταστροφή ζώων, όταν επίκειται 
κίνδυνος για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία· 

 (γ) να επιβάλλει την απαγόρευση ή τον περιορισμό της μετακίνησης ανθρώπων, ζώων, 
ζωικών προϊόντων, πτωμάτων ζώων, δερμάτων, κεράτων, οστών, ωών, εντοσθίων ή και 
του περιεχομένου αυτών, ζωικών παραγώγων, υποπροϊόντων, τριχών, ερίου και 
οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, προς και από επιχειρήσεις ή περιοχές, όπου με 
Διάταγμα του Υπουργού ή απόφαση του Διευθυντή, έχει επιβληθεί η εφαρμογή έκτακτων 
μέτρων για την καταπολέμηση οποιασδήποτε ασθένειας· 

 (δ) να ελέγχει τη συμμόρφωση των επηρεαζόμενων, με τους όρους και τα μέτρα που 
επιβάλλονται με βάση τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

 (ε) να επιβάλλει τον εμβολιασμό ζώων 
 (στ) να επιβάλλει την απομόνωση ή το διαχωρισμό και την εξέταση ζώων· 
 (ζ) να απαγορεύει ή να ρυθμίζει την τοποθέτηση ή φύλαξη ζώων σε κοινούς μη 

περιφραγμένους χώρους ή σε αγρούς ή άλλους ανεπαρκώς περιφραγμένους τόπους ή 
πλησίον οδικών αρτηριών 

 (η) να απαγορεύει ή να ρυθμίζει τη διεξαγωγή αγορών, πανηγύρεων ή πωλήσεων ζώων σε 
δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους όπου μπορούν να εκτίθενται ζώα προς πώληση· 

 
(θ) να επιβάλλει τη σήμανση ζώων· 

 (ι) να εφαρμόζει οποιαδήποτε αναγκαία μέτρα πρόληψης ή καταπολέμησης 
ασθενειών των ζώων 

 (ια) να επιθεωρεί και να ελέγχει— 
 (i) τις επιχειρήσεις και τον εξοπλισμό τους, 
 (ii) τις εργασίες που διεξάγονται σε επιχειρήσεις, και 
 (iii) τα προϊόντα που παράγονται σε επιχειρήσεις, 

 
για να διαπιστώνεται κατά πόσο ικανοποιούνται οι πρόνοιες του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 
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(ιβ) να καθορίζει και να ρυθμίζει τον καθαρισμό και την απολύμανση τόπων ή περιοχών ή 
τμημάτων αυτών, με εγκεκριμένα απολυμαντικά· 

(ιγ) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες δειγματοληψίες από ζώα και ζωικά προϊόντα, 
χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος και να αποστέλλει, αν κρίνει 
αναγκαίο, τα δείγματα στο Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο· 

(ιδ) να επιβάλλει κατακράτηση ζωικών προϊόντων για τον αναγκαίο και μόνο χρόνο για τη 
λήψη τελικής απόφασης για την τύχη τους· 

(ιε) να κατάσχει ζωικά προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα
·
 

(ιστ) να επιβάλλει την καταστροφή ζωικών προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων 

(ιζ) να απαγορεύει και να ρυθμίζει την εισαγωγή και την εκφόρτωση από πλοίο ή αεροσκάφος 
ζώων, πτωμάτων ζώων, ζωικών προϊόντων, υποπροϊόντων και παρασκευασμάτων βιολογικών 
προϊόντων που έχουν σχέση με την υγεία των ζώων, ζωοτροφών ζωικής και φυτικής 
προέλευσης, στρωμνής ζώων, κόπρου και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που μπορεί να 
μεταδώσουν ζωική ασθένεια και γενικά να εφαρμόζει οποιαδήποτε μέτρα, για την κατά πάντα 
τρόπο παρεμπόδιση της εισόδου ή και εξάπλωσης στη Δημοκρατία οποιασδήποτε ασθένειας 
που προσβάλλει τα ζώα· 

(ιη) να επιβάλλει διακοπή εργασιών σε εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
ημερών, εφόσον διαπιστώσει ότι οι συνθήκες που επικρατούν, αποτελούν σοβαρή παραβίαση 
των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται 
βάσει αυτού: 

Νοείται ότι εάν ο επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της επιβληθείσας διακοπής, αποτύχει να 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις εκείνες που στοιχειοθέτησαν τους λόγους για τους οποίους 
επεβλήθη η διακοπή των εργασιών, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επιβάλει και δεύτερη 
τετραήμερη διακοπή. Παρερχόμενης χωρίς συμμόρφωση και της δεύτερης τετραήμερης διακοπής 
των εργασιών, ο επίσημος κτηνίατρος συστήνει στο Διευθυντή την αναστολή ή την ακύρωση της 
άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης που εκδόθηκε βάσει του παρόντος Νόμου: 

Νοείται περαιτέρω, ότι η πιο πάνω αναφερόμενη διακοπή εργασιών ή η ανάκληση ή ακύρωση 
της άδειας λειτουργίας από το Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 8, δεν αποκλείει τη λήψη 
οποιωνδήποτε δικαστικών μέτρων εναντίον της επιχείρησης ή του επιχειρηματία· 

(ιθ) να εισηγείται στο Διευθυντή την έκδοση ή μη, ή την αναστολή άδειας λειτουργίας 
εγκαταστάσεων, οσάκις διαπιστώνει παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 
εκδοθέντων δυνάμει αυτού Κανονισμών 

(κ) να εκδίδει κατάλληλα πιστοποιητικά όπου χρειάζεται· 

(κα) να επιβάλλει την υιοθέτηση συστημάτων αυτοελέγχου στις επιχειρήσεις και να επιβλέπει 
την λειτουργία και εφαρμογή τους· 

(κβ) να καταγγέλλει και να προσάγει στο δικαστήριο, τηρουμένων των οδηγιών του Γενικού 
Εισαγγελέα, τους επιχειρηματίες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες του 
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει αυτού. 

(3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β), (γ), (ε), (στ), (ιγ), (ιδ), (ιζ), (ιε), (ιστ) και (ιη) 
του εδαφίου (2), ο επίσημος κτηνίατρος εκδίδει και παραδίδει 
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 στον επηρεαζόμενο επιχειρηματία ανάλογο έντυπο, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη 
ενέργεια και στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς που 
εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο. 

 (4) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Διευθυντής ή ο επίσημος 
κτηνίατρος μπορεί να επικαλείται και να χρησιμοποιεί τη συνδρομή της Αστυνομίας ή και 
άλλων Κρατικών Υπηρεσιών. 

Διάθεση ζώων και 
ζωικών προϊόντων στην 
αγορά. 

10.—(1) Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ζώων και ζωικών προϊόντων τα οποία 
προέρχονται από ή παράγονται σε επιχειρήσεις ή εισάγονται νόμιμα στη Δημοκρατία, εφόσον 
ικανοποιούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και Διαταγμάτων που 
εκδίδονται βάσει αυτού. 

 (2) Δεν επιτρέπεται η κατοχή ή η κατοχή με πρόθεση διάθεσης στην αγορά ή η διάθεση στη 
αγορά, ζώων ή ζωικών προϊόντων από οποιοδήποτε που τα κατέχει, τα προορίζει για διάθεση ή 
τα έχει διαθέσει στην αγορά γνωρίζοντας ότι προέρχονται από περιοχές της Δημοκρατίας που 
δεν ελέγχονται από το Κράτος ή ότι προέρχονται από παράνομη εισαγωγή. 

Αποζημίωση. 11.—(1) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες— 
 (α) Οποιοδήποτε ζώο απέθανε σαν αποτέλεσμα διεξαγωγής εμβολιασμού, διαγνωστικής 

δοκιμής ή οποιασδήποτε θεραπείας, 
 (β) οποιοδήποτε ζώο θανατώθηκε για διαγνωστικούς σκοπούς, 
 (γ) οποιοδήποτε ζώο, προσβεβλημένο ή μη από γνωστοποιητέα ασθένεια, σφάγηκε ή 

θανατώθηκε, 
 (δ) οποιοδήποτε ζώο απέθανε αποδεδειγμένως λόγω προσβολής από γνωστοποιητέα 

ασθένεια, ο έλεγχος της οποίας θα καθιστούσε αναγκαία τη θανάτωση και καταστροφή 
όλων των ζώων της εκμετάλλευσης ή περιοχής από την οποία προερχόταν το ζώο, 

 (ε) οποιοδήποτε ζώο απέθανε ή θανατώθηκε λόγω σεισμών, πλημμυρών, ή άλλων 
θεομηνιών, τοξικών ή ραδιενεργών ουσιών, 

 (στ) οποιοδήποτε αντικείμενο καταστράφηκε, στο πλαίσιο εφαρμογής από την Αρμόδια 
Αρχή προγραμμάτων ελέγχου ή καταπολέμησης γνωστοποιητέων ή άλλων ασθενειών 
όπως προνοείται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ή 
οποιασδήποτε ενέργειας ή δραστηριότητας της Αρμόδιας Αρχής, καταβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη του ζώου ή αντικειμένου, αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 

 (2) Το ύψος της αποζημίωσης θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμώμενης αναπαραγωγικής 
αξίας των θνησκόντων ή θανατωμένων ή σφαγέντων ζώων ή της εκτιμώμενης αξίας των 
καταστραφέντων αντικειμένων, με βάση τη φυσική τους κατάσταση και όχι την αξία 
αντικατάστασής τους. 

 (3) Η εκτίμηση της αξίας των καταστραφέντων ζωικών προϊόντων ή αντικειμένων, γίνεται 
από τριμελή επιτροπή η οποία διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή όπως προνοείται 
στη παράγραφο (ζ) του άρθρου 8. 

 (4) Οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από την τυχόν αξιοποίηση του σφαζόμενου ή 
καταστρεφόμενου ζώου, περιέρχεται στην κυριότητα της Δημοκρατίας. 

 (5) Όπου αποδεικνύεται ότι η κατάσχεση, η σφαγή ή η καταστροφή ζώου, ή αντικειμένου, 
κατέστη συμβουλεύσιμος ή αναγκαία λόγω της εσκεμμένης παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και Δια- 
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ταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από τον ιδιοκτήτη, δεν παρέχεται σε αυτόν 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

(6) Δεν καταβάλλεται αποζημίωση δυνάμει του παρόντος άρθρου για εισαγόμενα ζώα 
εφόσον η προσβολή τους από γνωστοποιητέα ασθένεια, ο θάνατος ή η υποχρεωτική θανάτωσή 
τους συνέβη κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε λοιμοκάθαρση. Επίσης, δεν 
καταβάλλεται αποζημίωση για ζώα που εισάγονται χωρίς άδεια από την Αρμόδια Αρχή. 

 

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία, τα ζώα είναι ασφαλισμένα ή καλύπτονται από 
οποιαδήποτε άλλο κρατικό σχέδιο, οποιοδήποτε ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη 
του ζώου από μέρους της ασφαλιστικής του εταιρείας, θα αφαιρείται από το ποσό της 
αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 

12.—(1) Όποιος δεν ικανοποιείται από απόφαση ληφθείσα με βάση τις παραγράφους (α), 
(ιε) και (ιη) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, μπορεί με την καταβολή του σχετικού τέλους, να 
προσβάλει με ένστασή του προς το Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών από την κοινοποίηση της σ' αυτόν: 

Δικαίωμα 
ένστασης. 

Νοείται ότι για την καταμέτρηση της περιόδου των είκοσι τεσσάρων ωρών, μη εργάσιμες 
ημέρες που ακολουθούν την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης δε θα λαμβάνονται υπόψη: 

 

Νοείται περαιτέρω, ότι σε περίπτωση που το κατασχεθέν ζώο, ευθύς αμέσως μετά την 
διεξαγωγή των απαραίτητων εργαστηριακών και κλινικών εξετάσεων, θανατωθεί ή 
καταστραφεί, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, τότε η τυχόν 
υποβληθείσα ένσταση δυνάμει του εδαφίου (1) δεν εξετάζεται περαιτέρω. 

 

(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από 
δύο επίσημους κτηνίατρους, εκτός από τον επίσημο κτηνίατρο που προέβη στην έκδοση της 
επίδικης απόφασης και από ένα ιδιώτη εγγεγραμμένο κτηνίατρο που υποδεικνύεται από τον 
υποβάλλοντα την ένσταση. Οι δυο επίσημοι κτηνίατροι που συμμετέχουν στην επιτροπή, κατά 
προτίμηση θα είναι ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδόσαντος την επίδικη απόφαση 
επίσημου κτηνιάτρου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για το σκοπό αυτό από το 
Διευθυντή, όπως προνοείται στην παράγραφο (στ) του άρθρου 8. 

 

(3) Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της ένστασης μπορεί, αν κρίνει αναγκαίο, να προβεί σε 
οποιεσδήποτε εργαστηριακές ή κλινικές εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που 
μπορεί να έγιναν προηγουμένως. 

 

(4) Η απόφαση της επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών της, είναι τελική και 
υπόκειται σε άμεση εφαρμογή: 

 

Νοείται ότι εάν η απόφαση του Διευθυντή κάνει δεκτή την ένσταση, τα τέλη ένστασης 
επιστρέφονται στον υποβάλλοντα την ένσταση. 

 

13. Οποιοσδήποτε— Αδικήματα και 
ποινές. 

(α) Παραβαίνει ή παρέβη ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου ή των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, 
ή 

(β) σκόπιμα παρεμποδίζει οποιοδήποτε επίσημο κτηνίατρο, εντεταλμένο κτηνίατρο ή 
κτηνιατρικό επιθεωρητή, να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται από τον παρόντα 
Νόμο και τους δυνάμει αυτού Κανονισμούς και Διατάγματα, ή 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001 109(I)/2001



 (γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που του επιβάλλεται από 
επίσημο κτηνίατρο ή την Αρμόδια Αρχή με βάση τον παρόντα Νόμο, ή τους Κανονισμούς 
και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού, 

 είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.2000, ή και στις 
δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής. Σε περίπτωση δεύτερης ή μετέπειτα 
καταδίκης, οι ποινές μπορούν να διπλασιάζονται. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ζώα ή ζωικά 
προϊόντα προέρχονται από περιοχές της Δημοκρατίας που δεν ελέγχονται από το Κράτος, η 
χρηματική ποινή μπορεί να είναι μέχρι Λ.Κ.5000 και η φυλάκιση μέχρι 12 μήνες, με 
διπλασιασμό τους σε δεύτερη ή μετέπειτα καταδίκη. 

Έκδοση Κανονισμών. 14.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με 
οποιοδήποτε θέμα που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτεί καθορισμό ή είναι δεκτικό 
καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

 (2) Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί 
μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα: 

 (α) Τον καθορισμό των λεπτομερειών άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και 
υποχρεώσεων της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 4 και αφορούν οποιοδήποτε 
θέμα υγείας των ζώων, 

 (β) τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που πρέπει να πληρούνται για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων, 

 (γ) τον καθορισμό των όρων έκδοσης, αναστολής και ανάκλησης αδειών λειτουργίας σε 
επιχειρήσεις και τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας τους, 

 (δ) τον καθορισμό εντύπων και των τελών αδειών, 
 (ε) τον καθορισμό των όρων, των κριτηρίων και των διαδικασιών για τα μέτρα που πρέπει 

να λαμβάνονται, ενδεχομένως, για την πρόληψη, την καταστολή και τον έλεγχο των 
ασθενειών των ζώων, και 

 (στ) την επιβολή έκτακτων μέτρων, για τη πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών των 
ζώων. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

15. Οποιεσδήποτε άδειες έχουν εκδοθεί με βάση τον καταργούμενο στο άρθρο 16, Νόμο 
και Διατάγματα, παραμένουν σε ισχύ ως άδειες λειτουργίας εγκατάστασης, μέχρι τη λήξη της 
ισχύος τους. 

Καταργήσεις.  
Νόμοι: 
 319 του 1987  
3(I) του 1993. 
Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας 
Παράρτημα  
Τρίτο (I): 
18.8.1975.  
16.4.1976.  

16. Ο περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμος και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν 
δυνάμει αυτού και απαριθμούνται πιο κάτω, καταργούνται: 

Το περί Εμβολιασμού των Βοοειδών και Αιγοπροβάτων κατά της Αφθώδους Στοματίτιδος 
Διάταγμα του 1975. (Κ.Δ.Π. 633/75)· 

το περί Εμβολιασμού των Αιγοπροβάτων κατά της "Ενζωοτικής Αποβολής" Διάταγμα του 
1976. (Κ.Δ.Π. 61/76)· 

19.2.1982. το περί Περιορισμού της Ψωροπτικής Ψώρας των Ζώων Διάταγμα του 1982. (Κ.Δ.Π. 
28/82)· 
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Διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται η εισαγωγή ή εκφόρτωση ζώων, ζωικών παραγώγων 
και κρέατος που προέρχονται από το Λίβανο. (Κ.Δ.Π. 316/83)· 

2.12.1983. 

Διάταγμα για τον "Περιορισμό της Ευλογιάς των Προβάτων" του 1985. (Κ.Δ.Π. 70/85)· 15.2.1985. 

το περί Πρόληψης Εισόδου και Εξάπλωσης της Σπογγιόμορφης Εγκεφαλοπάθειας των 
Βοοειδών (BSE) Διάταγμα του 1994. (Κ.Δ.Π.300/94) · 

16.12.1994. 

Διάταγμα για τον Περιορισμό της Ιογενούς Αιμορραγικής Νόσου των Κονίκλων του 
1996. (Κ.Δ.Π. 198/96)· 

5.7.1996. 

17. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό 
Συμβούλιο με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 
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