ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣ ΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

ΤΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

υπ *Αρ. 721 της 2ας Μ Α Ι Ο Υ 1969

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Μετ αδοτ ικών Νόσων τ ων Ζώων (Τροποποιητ ικός) Νόμος τ ου 1969
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τ ήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν τ άγμα τ ος.
'Αριθμός 28 τ ου 1969
ΝΟΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ
"ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΝ

ΝΟΣΩΝ

Ή Βουλή τ ών "Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
, 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρητ αι ώς δ περί Μετ αδοτ ικών Νόσων Κοπτ ικός
τών Ζώων (Τροποποιη τ ικός) Νόμος τ ου 1969 καΐ θά άναγινώσκητ αι τ ίτ λος,
όμου μετ ά τ οΰ περί Μεταδοτικών Νόσων τών Ζώων Νόμου (έν τοΐς Κε<ρ 4 5
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»).
17 τοΰ 1959.
2 . Τό άρθρον 2 του (δασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτω Τροποποίηση
αντικαταστάσεως του ορισμού «ζώα» (ώς οΰτος έτροποποιήθη διά το ° άρθρου 2
τοΟ άρθρου 2 τοΟ Νόμου 17 του* 1959) διά του ακολούθου ορισμού— ^0οβυασ,κο°
«ζώα» σημαίνει ταύρους, αγελάδας, 6ους, δαμάλεις, μόσχους,
καμήλους, Ιππους, ήμιόνους, 6νους, πρόβατα, αίγας, χοίρους, τρω
κτικά, κύνας, γαλας, πουλερικά, πτηνά, ερπετά, έντομα καΐ Ιχθύς.
3 . Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 4 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση
διά της έν αύτω" αντικαταστάσεως τής παραγράφου (κ) αύτου διά τοΟ βόθρου 4
τής κάτωθι :
τοοββσικοο
ν μου
«(ια) διά τήν άπαγόρευσιν ή ρύθμισιν τής έκ πλοίοο έκφορτώ
'
σεως οίωνδήποτε ζώων, πτωμάτων ζώων, κεράτων, δερμά
των, οστών, φορβής, στρώμνής ζώων, κόπρου, ζωικών παρα
γώγων, ύπο—προϊόντων καΐ παρασκευασμάτων καΐ έν γένει
έτερων παρομοίων προερχομένων έξ οίασδήποτε χώρας ή
λιμένος έν Κύπρω καΐ διά τήν ρύθμισιν τής επιθεωρήσεως
απάντων τούτων και διά τόν καθορισμόν τών διά τήν έπι
θεώρησιν τούτων καταβλητέων τελών».
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